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Tarkistus 108
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Unionin sääntöjä olisi sovellettava
ainoastaan yrityksiin, jolloin tarkoitetaan 
tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota. 
Yksityishenkilöiden suorittaman
elintarvikkeiden tilapäisen käsittelyn, 
tarjoilun tai myynnin
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla sekä muiden 
vastaavien toimien ei olisi kuuluttava
tämän asetuksen soveltamisalaan.

(15) Unionin sääntöjä sovelletaan 
ainoastaan yrityksiin eli yhteisöihin, jotka 
harjoittavat taloudellista ansiotoimintaa 
jatkuvasti ja organisoidusti. 
Yksityishenkilöiden suorittama
elintarvikkeiden tilapäinen käsittely ja 
toimittaminen, elintarvikkeiden tarjoilu tai 
myynti esimerkiksi
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla sekä 
elintarvikkeiden myynti maatalouden 
suoramarkkinoinnin eri muodoissa eivät 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. it

Tarkistus 109
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

(15 a) Jotta erityisesti perinteisen 
elintarviketuotannon ja vähittäiskaupan 
pk-yrityksiä, joihin kuuluvat myös 
ateriapalveluja tarjoavat pienet ja 
keskisuuret yritykset, ei kuormitettaisi 
liikaa, pk-yritysten yleisölle myymät 
pakkaamattomat tuotteet olisi 
vapautettava merkintävaatimuksista.

Or. el
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Tarkistus 110
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet tai tuotteet (kuten 
valmistuksen apuaineet) aiheuttavat
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, 
ja jotkin tällaisista allergioista tai 
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 
kärsivien henkilöiden terveydelle. Tietojen 
antaminen elintarvikkeiden sisältämistä 
elintarvikelisäaineista, valmistuksen 
apuaineista ja muista aineista tai tuotteista, 
jotka saattavat aiheuttaa allergioita tai 
intoleranssia, on tärkeää, jotta ruoka-
allergiasta tai intoleranssista kärsivät 
kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia
ja turvallisia valintoja.

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet tai tuotteet (kuten 
valmistuksen apuaineet) voivat aiheuttaa
allergia- tai intoleranssioireita ihmisissä, ja 
jotkin tällaisista allergioista tai 
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 
kärsivien henkilöiden terveydelle. Tämän 
vuoksi tietojen antaminen elintarvikkeiden 
sisältämistä elintarvikelisäaineista, 
valmistuksen apuaineista ja muista 
tieteellisesti todistetusti allergiareaktioita 
aiheuttavista aineista tai tuotteista, jotka 
saattavat aiheuttaa allergioita tai 
intoleranssia, on tärkeää, jotta etenkin
ruoka-allergiasta tai intoleranssista kärsivät 
kuluttajat voivat tehdä harkittuja ja omalta 
kannaltaan turvallisia valintoja. Myös 
tällaisten aineiden vähäisistä määristä 
olisi ilmoitettava, jotta vakavista 
allergioista kärsivät voivat tehdä 
turvallisia valintoja. Tätä tarkoitusta 
varten olisi laadittava yhteiset säännöt.

Or. sv

Tarkistus 111
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(27) Annettaessa kuluttajille 
elintarviketietoja tietoon perustuvien 

(27) Annettaessa kuluttajille 
elintarviketietoja tietoon perustuvien 
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valintojen tekemistä varten tietoja olisi 
myös annettava alkoholia sisältävien 
juomasekoitusten ainesosista.

valintojen tekemistä varten tietoja olisi 
myös annettava alkoholijuomien
ainesosista.

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(27 a) Euroopan parlamentin 
päätöslauselman, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon1, komission 
työn sekä erityisesti nuorille ja muita 
heikommassa asemassa oleville 
kuluttajille aiheutuvia alkoholiin liittyviä 
haittoja koskevan suuren yleisön 
ilmaiseman huolen mukaisesti komission 
olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittava määritelmä erityisesti nuorille 
suunnatuille juomille, kuten 
"limuviinoille". Näihin juomiin olisi 
niiden alkoholipitoisuuden vuoksi 
sovellettava tiukempia 
merkintävaatimuksia, ja ne olisi 
erotettava kaupoissa selkeästi 
virvoitusjuomista.
__________________
1 EUVL C 77, 31.3.2009, s. 81.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.
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Tarkistus 113
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityiset unionin 
säännöt. Maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1234/200712 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
säädetään säännöistä, joilla varmistetaan 
kuluttajansuoja ja kuluttajien 
asianmukainen tiedonsaanti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa viini tässä 
vaiheessa ainesosien luetteloimista ja 
ravintoarvoilmoituksen antamista 
koskevasta velvollisuudesta. 
Kuluttajansuoja alkoholijuomien osalta 
varmistetaan vastaavasti maustettujen 
viinien, maustettujen viinipohjaisten 
juomien ja maustettujen viinistä 
valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1601/9113 ja 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 
110/200814. Siksi samaa vapautusta olisi 
sovellettava näiden kahden asetuksen 
kattamiin juomiin.

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityiset unionin 
säännöt. Maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1234/200712 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
säädetään säännöistä, joilla varmistetaan 
kuluttajansuoja ja kuluttajien 
asianmukainen tiedonsaanti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa viini tässä 
vaiheessa ainesosien luetteloimista ja 
ravintoarvoilmoituksen antamista 
koskevasta velvollisuudesta. 
Kuluttajansuoja alkoholijuomien osalta 
varmistetaan vastaavasti maustettujen 
viinien, maustettujen viinipohjaisten 
juomien ja maustettujen viinistä 
valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1601/9113 ja 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 
110/200814. Siksi samaa vapautusta olisi 
sovellettava näiden kahden asetuksen 
kattamiin juomiin.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 114
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(29) Viineihin, maustettuihin viineihin, 
maustettuihin viinipohjaisiin juomiin, 
maustettuihin viinistä valmistettuihin 
juomasekoituksiin ja tislattuihin 
alkoholijuomiin verrattavissa olevia 
juomia on tarpeen kohdella samalla 
tavalla ja on tarpeen varmistaa samojen 
elintarviketietoja koskevan lainsäädännön 
vaatimusten soveltaminen kyseisiin 
juomiin. Sen vuoksi vapautusta 
ainesosien luetteloimista ja 
ravintoarvoilmoituksen antamista 
koskevasta velvollisuudesta olisi 
sovellettava myös hedelmistä tai 
vihanneksista käyttämällä valmistettuihin 
juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, 
hunajasimaan, ja kaiken tyyppisiin 
oluihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(30) Komission olisi kuitenkin laadittava 
viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta selvitys siitä, olisiko 
tiettyihin tuoteluokkiin kuuluvat juomat
vapautettava varsinkin energiasisältöä 

(30) Komission olisi kuitenkin laadittava 
viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta selvitys siitä, olisiko 
kaikkiin tuoteluokkiin kuuluvat 
alkoholijuomat vapautettava varsinkin 
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koskevien tietojen ilmoittamisesta, ja 
esitettävä mahdollisten vapautusten 
perustelut, ottaen huomioon tarve 
varmistaa johdonmukaisuus unionin 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen 
kanssa. Komissio voi myös tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia.

energiasisältöä koskevien tietojen 
ilmoittamisesta, ja esitettävä mahdollisten 
vapautusten perustelut, ottaen huomioon 
tarve varmistaa johdonmukaisuus unionin 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen 
kanssa. Komission olisi myös tarvittaessa 
ehdotettava tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 116
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(30) Komission olisi kuitenkin laadittava 
viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta selvitys siitä, olisiko 
tiettyihin tuoteluokkiin kuuluvat juomat
vapautettava varsinkin energiasisältöä 
koskevien tietojen ilmoittamisesta, ja 
esitettävä mahdollisten vapautusten 
perustelut, ottaen huomioon tarve 
varmistaa johdonmukaisuus unionin 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen 
kanssa. Komissio voi myös tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia.

(30) Komission olisi kuitenkin laadittava 
viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta selvitys siitä, olisiko 
alkoholijuomat vapautettava varsinkin 
energiasisältöä koskevien tietojen 
ilmoittamisesta, ja esitettävä mahdollisten 
vapautusten perustelut, ottaen huomioon 
tarve varmistaa johdonmukaisuus unionin 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen 
kanssa. Komissio voi myös tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään perusteita kohdella alkoholijuomien eri luokkia eri tavalla ainesosa- ja 
ravintoarvomerkinnöissä tai energiamerkinnöissä. Kaikkia näkökohtia on tarkasteltava 
komission kertomuksessa 5 vuoden kuluessa uuden asetuksen voimaantulosta. Neuvosto 
ehdottaa uutena asiana mahdollisuutta erilaiseen kohteluun, mutta parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, ettei alkoholijuomien eri luokkien välillä pitäisi tehdä 
eroa.
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Tarkistus 117
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(31) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta. Alkuperämaa tai lähtöpaikka 
olisi kaikissa tapauksissa ilmoitettava siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä, 
sekä noudattaen selvästi määriteltyjä 
perusteita, joiden avulla luodaan 
toimialalle tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja selkeytetään 
kuluttajien saamia tietoja elintarvikkeen 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Tällaisia 
perusteita ei pitäisi soveltaa tietoihin, jotka 
liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(31) Elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisen olisi oltava 
pakollista 25 artiklan mukaisesti, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta. Alkuperämaa tai lähtöpaikka 
olisi kaikissa tapauksissa ilmoitettava siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä, 
sekä noudattaen selvästi määriteltyjä 
perusteita, joiden avulla luodaan 
toimialalle tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja selkeytetään 
kuluttajien saamia tietoja elintarvikkeen 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Tällaisia 
perusteita ei sovelleta tietoihin, jotka 
liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. it
Perustelu

Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 309.

Tarkistus 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(31) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta. Alkuperämaa tai lähtöpaikka 
olisi kaikissa tapauksissa ilmoitettava siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä, 
sekä noudattaen selvästi määriteltyjä 

(31) Elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisen olisi oltava 
pakollista 9 artiklan 1 kohdan 
i alakohdan mukaisesti ja se olisi 
ilmoitettava, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia 
harhaan kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. 
Alkuperämaa tai lähtöpaikka olisi kaikissa 
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perusteita, joiden avulla luodaan 
toimialalle tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja selkeytetään 
kuluttajien saamia tietoja elintarvikkeen 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Tällaisia 
perusteita ei pitäisi soveltaa tietoihin, jotka 
liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

tapauksissa ilmoitettava siten, että se ei 
anna kuluttajalle väärää käsitystä, sekä 
noudattaen selvästi määriteltyjä perusteita, 
joiden avulla luodaan toimialalle 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
selkeytetään kuluttajien saamia tietoja 
elintarvikkeen alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta. Tällaisia perusteita ei pitäisi 
soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 309.

Tarkistus 119
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(32) Elintarvikealan toimijat voivat 
joissakin tapauksissa haluta ilmoittaa 
elintarvikkeen alkuperän vapaaehtoisesti 
kiinnittääkseen kuluttajien huomion 
tuotteidensa ominaisuuksiin. Myös 
tällaisten tietojen olisi oltava 
yhdenmukaistettujen perusteiden 
mukaisia.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 120
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale 



AM\861438FI.doc 11/166 PE460.950v01-00

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä 
pakollisesta alkuperäilmoituksesta näille 
tuotteille. Erityiset alkuperävaatimukset 
voisivat vaihdella eri lihalajien välillä 
eläinlajien erityispiirteiden mukaisesti. 
Pakollisten vaatimusten vahvistamisesta 
olisi säädettävä täytäntöönpanosäännöin, 
jotka voivat olla erilaisia eri lihalajeille, 
ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen 
ja elintarvikealan toimijoille ja 
noudattamisen valvonnasta vastaaville 
viranomaisille koituvan hallinnollisen 
rasituksen.

Poistetaan.

__________________
15. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu
17 päivänä heinäkuuta 2000, 
nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä (EYVL L 204, 11.8.2000, 
s. 1).

Or. nl

Perustelu

On estettävä se, että sian-, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan pakolliset alkuperä-
ja lähtöpaikkamerkinnät voidaan tulkita laatumerkinnöiksi. Elintarvikkeiden on oltava 
korkealaatuisia kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne on tuotettu. 
Pakollinen alkuperämerkintä lisää yritysten hallinnollista rasitetta.
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Tarkistus 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille15 unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille. 
Erityiset alkuperävaatimukset voisivat 
vaihdella eri lihalajien välillä eläinlajien 
erityispiirteiden mukaisesti. Pakollisten 
vaatimusten vahvistamisesta olisi 
säädettävä täytäntöönpanosäännöin, jotka 
voivat olla erilaisia eri lihalajeille, ottaen 
huomioon suhteellisuusperiaatteen ja 
elintarvikealan toimijoille ja noudattamisen 
valvonnasta vastaaville viranomaisille 
koituvan hallinnollisen rasituksen.

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille15 unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille, 
myös silloin, kun niitä käytetään 
jalostetuissa elintarvikkeissa. Erityiset 
alkuperävaatimukset voisivat vaihdella eri 
lihalajien välillä eläinlajien erityispiirteiden 
mukaisesti. Pakollisten vaatimusten 
vahvistamisesta olisi säädettävä 
täytäntöönpanosäännöin, jotka voivat olla 
erilaisia eri lihalajeille, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja elintarvikealan 
toimijoille ja noudattamisen valvonnasta 
vastaaville viranomaisille koituvan 
hallinnollisen rasituksen.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on tärkeä tietää, mistä liha on peräisin, myös silloin, kun lihaa käytetään 
jalostetuissa elintarvikkeissa. Muuten kuluttajat saattavat virheellisesti olettaa, että jalosteen 
ollessa peräisin tietystä paikasta myös lihan on oltava peräisin samasta paikasta, vaikka näin 
ei suinkaan välttämättä ole. Monet kuluttajat ovat erittäin tietoisia eläinten hyvinvoinnista ja 
pitkien lihakuljetusten ympäristövaikutuksista, ja siksi tämän tiedon on oltava saatavilla.
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Tarkistus 122
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille. 
Erityiset alkuperävaatimukset voisivat 
vaihdella eri lihalajien välillä eläinlajien 
erityispiirteiden mukaisesti. Pakollisten 
vaatimusten vahvistamisesta olisi 
säädettävä täytäntöönpanosäännöin, jotka 
voivat olla erilaisia eri lihalajeille, ottaen 
huomioon suhteellisuusperiaatteen ja 
elintarvikealan toimijoille ja 
noudattamisen valvonnasta vastaaville 
viranomaisille koituvan hallinnollisen 
rasituksen.

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille. 
Pakollisten vaatimusten vahvistamisesta 
olisi säädettävä täytäntöönpanosäännöin.

Or. it

Tarkistus 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille15 unionissa naudan 

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille15 unionissa naudan 
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BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille. 
Erityiset alkuperävaatimukset voisivat 
vaihdella eri lihalajien välillä eläinlajien 
erityispiirteiden mukaisesti. Pakollisten 
vaatimusten vahvistamisesta olisi 
säädettävä täytäntöönpanosäännöin, jotka 
voivat olla erilaisia eri lihalajeille, ottaen 
huomioon suhteellisuusperiaatteen ja 
elintarvikealan toimijoille ja noudattamisen 
valvonnasta vastaaville viranomaisille 
koituvan hallinnollisen rasituksen.

BSE-taudin jälkeen, ja merkintään liittyy 
kuluttajaodotuksia. Komission suorittama 
vaikutustenarviointi vahvistaa, että lihan 
alkuperä tuntuu olevan kuluttajien 
ensisijainen huolenaihe. Euroopan 
unionissa kulutetaan paljon muuta lihaa 
kuten sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa 
sekä siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista määrätä pakollisesta 
alkuperäilmoituksesta näille tuotteille, 
myös silloin, kun niitä käytetään 
jalostetuissa elintarvikkeissa. Kun on kyse 
lihasta ja siipikarjasta, lähtömaa tai 
-paikka 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 
erikseen eläinten syntymä-, kasvatus- ja 
teurastuspaikoista. Erityiset 
alkuperävaatimukset voisivat vaihdella eri 
lihalajien välillä eläinlajien erityispiirteiden 
mukaisesti. Pakollisten vaatimusten 
vahvistamisesta olisi säädettävä
täytäntöönpanosäännöin, jotka voivat olla 
erilaisia eri lihalajeille, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja elintarvikealan 
toimijoille ja noudattamisen valvonnasta 
vastaaville viranomaisille koituvan 
hallinnollisen rasituksen.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

33 a. Kuluttajilla on suuret odotukset 
myös elintarvikkeiden pääasiallisten 
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ainesosien alkuperätiedoista, etenkin kun 
on kyse elintarvikkeista, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta, ja 
ainesosista, joista valtaosa lopullisesta 
elintarvikkeesta muodostuu. Siksi on 
aiheellista säätää velvollisuudesta 
ilmoittaa sellaisen ainesosan alkuperä, 
jonka osuus valmistetusta elintarvikkeesta 
on vähintään 50 prosenttia.
Alkuperämerkintöjä koskevat 
erityisvaatimukset voivat kuitenkin 
vaihdella erityyppisissä ainesosissa niiden 
erityispiirteiden ja käytön mukaan. Olisi 
laadittava täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joissa otetaan huomioon 
suhteellisuusperiaate sekä elintarvikealan 
toimijoille ja lainsäädännön 
soveltamisesta vastaaville viranomaisille 
aiheutuva hallinnollinen rasite.

Or. fr

Tarkistus 125
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle, hedelmille 
ja vihanneksille, kalalle, naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille sekä oliiviöljylle. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 
vuoksi komissiota olisi pyydettävä 
valmistelemaan kertomuksia, jotka 
kattavat seuraavat elintarvikkeet: muut 
lihalajit kuin naudanliha, sianliha, 
lampaan- ja vuohenliha sekä 
siipikarjanliha; maito; maitotuotteiden 
ainesosana käytettävä maito; ainesosana 
käytettävä liha; jalostamattomat 

Poistetaan.
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elintarvikkeet; tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta, ja ainesosat, 
joiden osuus on yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta. Koska maito on yksi 
niistä tuotteista, joiden alkuperällä 
katsotaan olevan erityistä merkitystä, olisi 
komissiolta saatava kyseistä tuotetta 
koskeva kertomus mahdollisimman pian. 
Komissio voi esittää kertomusten 
johtopäätösten perusteella ehdotuksia 
sovellettavien unionin säännösten 
muuttamiseksi tai se voi tehdä uusia 
aloitteita tarpeen mukaan alakohtaisesti.
__________________
20. Komission asetus (EY) N:o 1019/2002, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista 
vaatimuksista (EYVL L 155, 14.6.2002, 
s. 27).

Or. nl

Perustelu

On estettävä se, että sian-, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan pakolliset alkuperä-
ja lähtöpaikkamerkinnät tulkitaan laatumerkinnöiksi. Sama koskee maitoa, maitotuotteissa 
olevaa maitoa sekä prosessoimattomia elintarvikkeita. Elintarvikkeiden on oltava 
korkealaatuisia kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne on tuotettu. 
Pakollinen alkuperämerkintä lisää yritysten hallinnollista rasitetta.

Tarkistus 126
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Pakollinen alkuperämerkintä on tarpeen 
ulottaa koskemaan muita elintarvikkeita, 
esimerkiksi seuraavia: muut lihalajit kuin 
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vuoksi komissiota olisi pyydettävä 
valmistelemaan kertomuksia, jotka 
kattavat seuraavat elintarvikkeet: muut 
lihalajit kuin naudanliha, sianliha, 
lampaan- ja vuohenliha sekä 
siipikarjanliha; maito; maitotuotteiden 
ainesosana käytettävä maito; ainesosana 
käytettävä liha; prosessoimattomat 
elintarvikkeet; tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta, ja ainesosat, 
joiden osuus on yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta. Koska maito on yksi 
niistä tuotteista, joiden alkuperällä 
katsotaan olevan erityistä merkitystä, olisi 
komissiolta saatava kyseistä tuotetta 
koskeva kertomus mahdollisimman pian. 
Komissio voi esittää kertomusten 
johtopäätösten perusteella ehdotuksia 
sovellettavien unionin säännösten 
muuttamiseksi tai se voi tehdä uusia 
aloitteita tarpeen mukaan alakohtaisesti.

naudanliha; maito; maitotuotteiden 
ainesosana käytettävä maito; ainesosana 
käytettävä liha; prosessoimattomat 
elintarvikkeet ja tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta. Koska maito 
on yksi niistä tuotteista, joiden alkuperällä 
katsotaan olevan erityistä merkitystä, olisi 
komissiolta saatava kyseistä tuotetta 
koskeva kertomus mahdollisimman pian. 
Komissio voi esittää kertomusten 
johtopäätösten perusteella ehdotuksia 
sovellettavien unionin säännösten 
muuttamiseksi tai se voi tehdä uusia 
aloitteita tarpeen mukaan alakohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 
vuoksi komissiota olisi pyydettävä 
valmistelemaan kertomuksia, jotka kattavat 
seuraavat elintarvikkeet: muut lihalajit kuin 
naudanliha, sianliha, lampaan- ja 
vuohenliha sekä siipikarjanliha; maito; 
maitotuotteiden ainesosana käytettävä 

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 
vuoksi komissiota olisi pyydettävä 
valmistelemaan kertomuksia, jotka kattavat 
seuraavat elintarvikkeet: muut lihalajit kuin 
naudanliha, sianliha, lampaan- ja 
vuohenliha sekä siipikarjanliha; maito; 
maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
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maito; ainesosana käytettävä liha;
prosessoimattomat elintarvikkeet; tuotteet, 
jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta, ja ainesosat, joiden osuus on 
yli 50 prosenttia elintarvikkeesta. Koska 
maito on yksi niistä tuotteista, joiden 
alkuperällä katsotaan olevan erityistä 
merkitystä, olisi komissiolta saatava 
kyseistä tuotetta koskeva kertomus 
mahdollisimman pian. Komissio voi esittää 
kertomusten johtopäätösten perusteella 
ehdotuksia sovellettavien unionin 
säännösten muuttamiseksi tai se voi tehdä 
uusia aloitteita tarpeen mukaan 
alakohtaisesti.

maito; ainesosana käytettävä liha ja
prosessoimattomat elintarvikkeet. Koska 
maito on yksi niistä tuotteista, joiden 
alkuperällä katsotaan olevan erityistä 
merkitystä, olisi komissiolta saatava 
kyseistä tuotetta koskeva kertomus 
mahdollisimman pian. Komissio voi esittää 
kertomusten johtopäätösten perusteella 
ehdotuksia sovellettavien unionin 
säännösten muuttamiseksi tai se voi tehdä 
uusia aloitteita tarpeen mukaan 
alakohtaisesti.

Or. fr

Tarkistus 128
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 
vuoksi komissiota olisi pyydettävä 
valmistelemaan kertomuksia, jotka 
kattavat seuraavat elintarvikkeet: muut 
lihalajit kuin naudanliha, sianliha, 
lampaan- ja vuohenliha sekä 
siipikarjanliha; maito; maitotuotteiden 
ainesosana käytettävä maito; ainesosana 
käytettävä liha; prosessoimattomat 
elintarvikkeet; tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta, ja ainesosat, 
joiden osuus on yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta. Koska maito on yksi 

(34) Pakollisia alkuperäsäännöksiä on 
laadittu alakohtaisten lähestymistapojen 
pohjalta esimerkiksi hunajalle16, hedelmille 
ja vihanneksille17, kalalle18, naudanlihalle 
ja naudanlihatuotteille19 sekä oliiviöljylle20. 
Mahdollisuutta ulottaa pakollinen 
alkuperämerkintä koskemaan muita 
elintarvikkeita on tarpeen tarkastella. Sen 
vuoksi kuluttajien suojaamiseksi 
alkuperämerkintöjä koskevat säännökset 
ovat pakollisia seuraavien 
elintarvikkeiden osalta: muut lihalajit kuin 
naudanliha, sianliha, lampaan- ja 
vuohenliha sekä siipikarjanliha; maito; 
maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
maito; ainesosana käytettävä liha; 
prosessoimattomat elintarvikkeet; tuotteet, 
jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta, ja ainesosat, joiden osuus on 
yli 50 prosenttia elintarvikkeesta. Koska 
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niistä tuotteista, joiden alkuperällä 
katsotaan olevan erityistä merkitystä, olisi 
komissiolta saatava kyseistä tuotetta 
koskeva kertomus mahdollisimman pian. 
Komissio voi esittää kertomusten 
johtopäätösten perusteella ehdotuksia 
sovellettavien unionin säännösten 
muuttamiseksi tai se voi tehdä uusia 
aloitteita tarpeen mukaan alakohtaisesti.

maito on yksi niistä tuotteista, joiden 
alkuperällä katsotaan olevan erityistä 
merkitystä, olisi komissiolta saatava 
kyseistä tuotetta koskeva kertomus 
mahdollisimman pian. Komissio voi esittää 
kertomusten johtopäätösten perusteella 
ehdotuksia sovellettavien unionin 
säännösten muuttamiseksi tai se voi tehdä 
uusia aloitteita tarpeen mukaan 
alakohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 129
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(35) Muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat unionin 
säännöt on vahvistettu yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2913/9221, ja sen soveltamista 
koskevat säännökset sisältyvät tietyistä 
yhteisön tullikoodeksista annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
soveltamista koskevista säännöksistä 
2 päivänä heinäkuuta 1993 annettuun 
komission asetukseen (ETY) 
N:o 2454/9322. Elintarvikkeiden 
alkuperämaan määritys perustuu 
kyseisiin sääntöihin, jotka ovat hyvin 
elintarvikealan toimijoiden ja 
viranomaisten tiedossa, mikä helpottaa 
sääntöjen täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

__________________
21. EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
22. EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

Or. it
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Tarkistus 130
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(42) Jotta annetut ravintoarvotiedot 
herättäisivät keskivertokuluttajan huomion 
ja palvelisivat tiedottamistarkoitustaan, 
niiden olisi oltava yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä, nykyinen tiedontaso 
ravitsemusasioissa huomioon ottaen. 
Ravintoarvotietojen sijainti osittain
'pakkauksen etupuolella' ja osittain sen 
takapuolella saattaisi hämmentää 
kuluttajia. Sen vuoksi 
ravintoarvoilmoituksen pitäisi olla 
yhdessä kentässä. Lisäksi osa tiedoista 
voitaisiin vapaaehtoisesti toistaa 
esimerkiksi 'pakkauksen etupuolella'. Se, 
että valittaisiin vapaasti, mitkä tiedot 
toistetaan, saattaisi hämmentää 
kuluttajia. Sen selventäminen, mitä tietoja 
voidaan toistaa, on näin ollen tarpeen, 
jotta kuluttajat voivat vaivatta nähdä 
olennaiset ravintoarvotiedot 
elintarvikkeita ostaessaan.

(42) Jotta annetut ravintoarvotiedot 
herättäisivät keskivertokuluttajan huomion 
ja palvelisivat tiedottamistarkoitustaan, 
niiden olisi oltava yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä, nykyinen tiedontaso 
ravitsemusasioissa huomioon ottaen. 
Tutkimustulosten mukaan kuluttajat 
haluavat, että neljää pääasiallista 
ravintoainetta (rasva, 
monityydyttymättömät rasvat, sokeri ja 
suola) ja energiasisältöä koskevat tiedot 
esitetään pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä tai 'pakkauksen 
etupuolella', koska nämä tiedot ovat 
kuluttajien mielestä hyödyllisiä 
ostopäätöksiä tehtäessä. Sen vuoksi 
näiden tiettyjen ravintoarvotietojen 
esittämisen olisi oltava pakollista
pakkauksen etupuolella, ja niiden lisäksi 
'pakkauksen takapuolella' olisi esitettävä 
täydellisempi pakollinen 
ravintoarvoilmoitus.

Or. en

Tarkistus 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(42) Jotta annetut ravintoarvotiedot 
herättäisivät keskivertokuluttajan huomion 
ja palvelisivat tiedottamistarkoitustaan, 

(42) Jotta annetut ravintoarvotiedot 
herättäisivät keskivertokuluttajan huomion 
ja palvelisivat tiedottamistarkoitustaan, 
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niiden olisi oltava yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä, nykyinen tiedontaso 
ravitsemusasioissa huomioon ottaen. 
Ravintoarvotietojen sijainti osittain
'pakkauksen etupuolella' ja osittain sen 
takapuolella saattaisi hämmentää 
kuluttajia. Sen vuoksi 
ravintoarvoilmoituksen pitäisi olla 
yhdessä kentässä. Lisäksi osa tiedoista 
voitaisiin vapaaehtoisesti toistaa 
esimerkiksi 'pakkauksen etupuolella'. Se, 
että valittaisiin vapaasti, mitkä tiedot 
toistetaan, saattaisi hämmentää 
kuluttajia. Sen selventäminen, mitä tietoja 
voidaan toistaa, on näin ollen tarpeen, 
jotta kuluttajat voivat vaivatta nähdä 
olennaiset ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan.

niiden olisi oltava yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä, nykyinen tiedontaso 
ravitsemusasioissa huomioon ottaen. 
Ravintoarvotietojen tärkeimmät osatekijät 
olisi sijoitettava 'pakkauksen etupuolelle' 
ja täydelliset ravintoarvotiedot 
'pakkauksen takapuolelle'. Näin kuluttajat 
voivat vaivatta nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajat voivat helposti vertailla samanlaisia tuotteita ja tehdä tietoisia päätöksiä 
terveellisemmistä valinnoista, tärkeimmät tiedot on merkittävä selvästi tuotteen etupuolelle.

Tarkistus 132
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(43) Jotta elintarvikealan toimijoita 
kannustetaan antamaan vapaaehtoisuuden 
pohjalta ravintoarvoilmoitukseen sisältyvät 
tiedot sellaisista tuotteista, jotka voidaan 
vapauttaa ravintoarvoilmoituksesta, kuten 
alkoholijuomat ja pakkaamattomat 
elintarvikkeet, niille olisi annettava 
mahdollisuus ilmoittaa ainoastaan 
ravintoarvoilmoituksen tietyt osatekijät. Ne 
tiedot, jotka voidaan antaa vapaaehtoisesti, 
olisi kuitenkin vahvistettava selkeästi, jotta 
ehkäistään kuluttajien harhaanjohtamista 
elintarvikealan toimijoiden vapaan 

(43) Jotta elintarvikealan toimijoita 
kannustetaan antamaan vapaaehtoisuuden 
pohjalta ravintoarvoilmoitukseen sisältyvät 
tiedot sellaisista tuotteista, jotka voidaan 
vapauttaa ravintoarvoilmoituksesta, kuten 
pakkaamattomat elintarvikkeet, niille olisi 
annettava mahdollisuus ilmoittaa 
ainoastaan ravintoarvoilmoituksen tietyt 
osatekijät. Ne tiedot, jotka voidaan antaa 
vapaaehtoisesti, olisi kuitenkin 
vahvistettava selkeästi, jotta ehkäistään 
kuluttajien harhaanjohtamista 
elintarvikealan toimijoiden vapaan 
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valinnanvapauden vuoksi. valinnanvapauden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 133
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(44) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjen 
ilmaisujen osalta on tapahtunut viime 
aikoina kehitystä, jonka mukaan jotkin 
jäsenvaltiot ja elintarvikesektorin 
organisaatiot soveltavat muita ilmaisuja 
kuin 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti taikka annosta kohti ja käyttävät 
esitystavassa graafisia muotoja tai 
tunnuksia. Tällaiset täydentävät ilmaisu- ja 
esitystavat saattavat auttaa kuluttajia 
ravintoarvoilmoituksen ymmärtämisessä. 
Koko unionin alueen kattavaa näyttöä ei 
ole kuitenkaan olemassa siitä, miten 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
vaihtoehtoiset ilmaisu- tai esitystavat ja 
käyttää niitä. Sen vuoksi olisi 
mahdollistettava erilaisten ilmaisu- ja 
esitystapojen käyttäminen asetuksessa 
vahvistettujen kriteerien mukaisesti ja 
komissiota olisi kehotettava laatimaan 
selvitys kyseisten ilmaisu- ja esitystapojen 
käytöstä, niiden vaikutuksista 
sisämarkkinoihin ja siitä, onko 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
suositeltavaa.

(44) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjen 
ilmaisujen osalta on tapahtunut viime 
aikoina kehitystä, jonka mukaan jotkin 
jäsenvaltiot ja elintarvikesektorin 
organisaatiot soveltavat muita ilmaisuja 
kuin 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti taikka annosta kohti ja käyttävät 
esitystavassa graafisia muotoja tai 
tunnuksia. Tällaiset täydentävät ilmaisu- ja 
esitystavat saattavat auttaa kuluttajia 
ravintoarvoilmoituksen ymmärtämisessä. 
Käytettävissä olevan kattavan näytön 
valossa kuluttajat pitävät parhaana ja 
suositeltavimpana vaihtoehtona 
yksinkertaistettua merkintäjärjestelmää, 
jossa käytetään erivärisiä koodeja ja joka 
mahdollistaa ravintoarvotietojen 
helpomman ja nopeamman tulkitsemisen.

Or. en

Perustelu

Ks. 33 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 134
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(50) Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida antaa 
kansallisia säännöksiä tällä asetuksella 
yhdenmukaistetuista seikoista, jollei 
unionin oikeus anna siihen valtuutusta. 
Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita 
antamasta kansallisia säännöksiä seikoista, 
joita ei ole erikseen yhdenmukaistettu tällä 
asetuksella.

(50) Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida antaa 
kansallisia säännöksiä tällä asetuksella 
yhdenmukaistetuista seikoista, jollei 
unionin oikeus anna siihen valtuutusta. 
Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita 
antamasta kansallisia säännöksiä seikoista, 
joita ei ole erikseen yhdenmukaistettu tällä 
asetuksella, edellyttäen että jäsenvaltiot 
osoittavat asianomaisten toimenpiteiden 
välttämättömyyden ja määrittävät toimet, 
jotka ne aikovat toteuttaa sen 
varmistamiseksi, että vaatimuksia 
sovelletaan kauppaa vähiten rajoittavalla 
tavalla.

Or. el

Tarkistus 135
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(58) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
sellaisia säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat muun muassa tiettyjen pakollisten 
tietojen saatavuutta muulla tavoin kuin 
pakkauksessa tai etiketissä, luetteloa 
elintarvikkeista, joista ei vaadita 
ainesosaluetteloa, allergioita tai 
intoleransseja aiheuttavien aineiden ja 
tuotteiden merkintöjen uudelleen 
tarkastelua tai luetteloa ravintoaineista, 

(58) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
sellaisia säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat muun muassa tiettyjen pakollisten 
tietojen saatavuutta muulla tavoin kuin 
pakkauksessa tai etiketissä, luetteloa 
elintarvikkeista, joista ei vaadita 
ainesosaluetteloa, allergioita tai 
intoleransseja aiheuttavien aineiden ja 
tuotteiden merkintöjen uudelleen 
tarkastelua tai luetteloa ravintoaineista, 
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joista ilmoittaminen on vapaaehtoista. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

joista ilmoittaminen on vapaaehtoista. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 136
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

(59) Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhdenmukaiset 
edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka 
koskevat muun muassa yhden tai 
useamman tiedon esittämiseen kuvin tai 
tunnuksin sanojen ja numeroiden sijasta 
liittyviä muodollisuuksia, painatuksen ja 
taustan välistä kontrastia, 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoitustapaa, 
lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoitustapaa, ravintoaineilmoituksessa
ilmoitettujen arvojen tarkkuutta tai 
ravintoarvoilmoituksen ilmaisemista 
annosta tai kulutusyksikköä kohti. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 291 artiklan mukaisesti 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan 
etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Siihen asti, kun 
uusi asetus annetaan, sovelletaan edelleen 

(59) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
muun muassa yhden tai useamman tiedon 
esittämiseen kuvin tai tunnuksin sanojen ja 
numeroiden sijasta liittyviä 
muodollisuuksia, painatuksen ja taustan 
välistä kontrastia, vähimmäissäilyvyysajan 
ilmoitustapaa, lihan alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoitustapaa, 
ravintoarvoilmoituksessa ilmoitettujen 
arvojen tarkkuutta tai 
ravintoarvoilmoituksen ilmaisemista 
annosta tai kulutusyksikköä kohti. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 mukaisesti,
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menettelystä komissiolle siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston 
päätöstä 1999/468/EY26, lukuun ottamatta 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, 
jota ei sovelleta,

Or. en

Tarkistus 137
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan elintarvikealan 
toimijoihin elintarvikeketjun kaikissa 
vaiheissa silloin, kun niiden toiminta 
liittyy elintarviketietojen antamiseen 
kuluttajille. Sitä sovelletaan kaikkiin 
elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu 
loppukuluttajalle, mukaan lukien 
suurtalouksien toimittamat elintarvikkeet
ja elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
toimitettaviksi suurtalouksille.

3. Tätä asetusta sovelletaan 
elintarvikeketjun kaikkiin vaiheisiin, 
joissa elintarviketietoja annetaan 
loppukuluttajille. Sitä sovelletaan kaikkiin 
valmiiksi pakattuihin elintarvikkeisiin, 
jotka on tarkoitettu toimitettaviksi 
loppukuluttajalle, ja elintarvikkeisiin, jotka 
on tarkoitettu toimitettaviksi 
suurtalouksille.

Tätä asetusta ei sovelleta elintarvikkeisiin, 
jotka pakataan myyntipaikalla ennen 
niiden toimittamista loppukuluttajalle 
välittömästi nautittaviksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 42 artiklan 
soveltamista.
Tätä asetusta sovelletaan 
liikenteenharjoittajien tarjoamiin 
ateriapalveluihin vain unionin alueella 
sijaitsevien paikkakuntien välisillä 
reiteillä.

Or. en
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Tarkistus 138
Renate Sommer

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

Neuvoston kanta Tarkistus

e a) 'käsityönä valmistetuilla 
elintarvikkeilla' jalostettuja 
elintarvikkeita, joiden tuotanto perustuu 
perinteisiin menetelmiin ja käsittää 
ainakin yhden valmistusvaiheen, joka 
tehdään käsin tai käyttäen käsityökaluja 
ja niille ominaisia tekniikoita. Jotta 
elintarvike kuuluisi tämän määritelmän 
piiriin, vähintään 50 prosentilla sen 
tuotantoon osallistuvista työntekijöistä on 
oltava ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7 päivänä 
syyskuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2005/36/EY määritelty asianmukainen 
pätevyys.

Or. en

Tarkistus 139
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

g) 'lähtöpaikalla' paikkaa, maata tai 
aluetta, jossa tuotteet tai maataloudesta 
peräisin olevat ainesosat on kokonaan 
tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 50.



AM\861438FI.doc 27/166 PE460.950v01-00

FI

Tarkistus 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

g) 'lähtöpaikalla' paikkaa, maata tai 
aluetta, jossa tuotteet tai maataloudesta 
peräisin olevat ainesosat on kokonaan 
tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 141
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

k) 'nähtävissä olevalla kentällä' kaikkia 
pakkauksen pintoja, jotka voidaan lukea 
yhdestä ja samasta katselukulmasta, minkä 
ansiosta merkintätiedot ovat nopeasti ja 
helposti nähtävissä ja kuluttajat voivat 
lukea nämä tiedot tarvitsematta käännellä 
pakkausta;

k) 'nähtävissä olevalla kentällä' kaikkia 
pakkauksen pintoja, jotka voidaan lukea 
yhdestä ja samasta katselukulmasta;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen EP:n ensimmäisessä käsittelyssä ehdottaman tarkistuksen (52) 
kanssa. Sanamuoto on riittävän selkeä ilman virkkeen loppuosaa.
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Tarkistus 142
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

o) 'pääainesosalla' sellaista elintarvikkeen 
ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää, 
jonka osuus kyseisestä elintarvikkeesta on 
yli 50 prosenttia tai jonka kuluttaja 
yleensä liittää elintarvikkeen nimeen ja 
josta vaaditaan useimmissa tapauksissa 
määrän ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistukset 56, 57 ja 58.

Tarkistus 143
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

o) 'pääainesosalla' sellaista elintarvikkeen 
ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää, 
jonka osuus kyseisestä elintarvikkeesta on 
yli 50 prosenttia tai jonka kuluttaja 
yleensä liittää elintarvikkeen nimeen ja 
josta vaaditaan useimmissa tapauksissa 
määrän ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Elintarvikkeen pääainesosien sekä merkittävien ja luonteenomaisten ainesosien määritelmät 
eivät pelkästään ole tarpeettomia ja hämmentäviä vaan ne ovat ristiriidassa lainsäädännön 
yksinkertaistamistavoitteen kanssa. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 144
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

o) 'pääainesosalla' sellaista elintarvikkeen 
ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää, 
jonka osuus kyseisestä elintarvikkeesta on 
yli 50 prosenttia tai jonka kuluttaja 
yleensä liittää elintarvikkeen nimeen ja 
josta vaaditaan useimmissa tapauksissa 
määrän ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pääainesosan määritelmä ei ole tarpeen. Kannatamme yksinkertaistamista ja vastustamme 
siksi uusien termien ja käsitteiden luomista, jos niistä ei ole ilmeistä hyötyä kuluttajalle.

Tarkistus 145
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

q a) 'elintarvikejäljitelmällä' 
elintarviketta, joka herättää vaikutelman 
jostakin muusta elintarvikkeesta ja jossa 
jokin tavanomaisesti käytetty ainesosa on 
sekoitettu kokonaan tai osittain toiseen 
ainesosaan tai korvattu kokonaan tai 
osittain toisella ainesosalla.

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 146
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan helpottamiseksi sekä pakkausjätteen määrän 
minimoimiseksi on normaalia säätää siirtymäkaudesta uusien merkintävaatimusten 
voimaantulon yhteydessä. Tästä sovittiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä.

Tarkistus 147
Theodoros Skylakakis

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

Neuvoston kanta Tarkistus

ii) säilyvyydestä, säilytyksestä ja 
turvallisesta käytöstä;

ii) säilyvyydestä, säilytyksestä, tarvittaessa 
tuotteen avaamisen jälkeistä säilytystä 
koskevista vaatimuksista ja turvallisesta 
käytöstä;

Or. el
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Tarkistus 148
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Pakollisten elintarviketietojen tarvetta 
harkittaessa on otettava huomioon 
kuluttajien enemmistön laaja tarve saada 
tiettyjä tietoja, joita he pitävät erityisen 
merkityksellisinä tai joista yleisesti 
katsotaan olevan kuluttajille hyötyä, jotta 
kuluttajia voidaan auttaa tekemään tietoon 
perustuvia valintoja.

2. Pakollisten elintarviketietojen tarvetta 
harkittaessa on otettava huomioon 
kuluttajien enemmistön laaja tarve saada 
tiettyjä tietoja, joita he pitävät erityisen 
merkityksellisinä tai joista yleisesti 
katsotaan olevan kuluttajille hyötyä, jotta 
kuluttajia voidaan auttaa tekemään tietoon 
perustuvia valintoja. On otettava 
huomioon myös täydentävien tietojen 
antamisesta aiheutuvat lisäkustannukset.

Or. el

Tarkistus 149
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) antamalla pakkauksessa olevalla 
nimityksellä tai kuvallisilla esityksillä 
kuva tietystä tuotteesta tai ainesosasta, 
vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
normaalisti käytetty ainesosa on korvattu 
jollakin muulla ainesosalla. Tällaisten 
tuotteiden pakkaukseen on lisättävä 
näkyvälle paikalle merkintä "jäljitelmä" 
tai "valmistuksessa käytetty (korvaavan 
ainesosan nimi) (korvatun ainesosan 
nimi) sijasta".
Elintarvike, joka on jäljitelmä tai joka 
sisältää korvaavan ainesosan, on 
mahdollisuuksien mukaan erotettava 
muista elintarvikkeista myyntipaikalla;
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Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 150
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b b) antamalla lihatuotteista vaikutelma, 
että kyse on yhtenäisestä lihapalasta, 
vaikka tuote koostuu toisiinsa 
yhdistetyistä lihapaloista. Tällaisten 
tuotteiden pakkauksen etupuolelle on 
lisättävä merkintä "toisiinsa yhdistetyistä 
lihapaloista muotoiltu liha";

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 151
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) antamalla pakkauksessa olevalla 
nimityksellä tai kuvallisilla esityksillä 
kuva tietystä tuotteesta tai ainesosasta, 
vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
normaalisti käytetty ainesosa on korvattu 
jollakin muulla ainesosalla. Tällaisten 
tuotteiden pakkaukseen on lisättävä 
näkyvälle paikalle merkintä "jäljitelmä" 
tai "valmistuksessa käytetty (korvaavan 
ainesosan nimi) (korvatun ainesosan 
nimi) sijasta";

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b b) maidon osalta väittämällä maitoa 
"tuoreeksi", kun sen viimeinen 
käyttöpäivä on yli seitsemän päivää 
maitopakkauksen täyttöpäivästä;
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Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 154
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

d) antamalla nimityksellä tai kuvallisilla 
esityksillä kuva tietystä elintarvikkeesta tai 
ainesosasta, vaikka tosiasiassa kyseessä 
olevassa elintarvikkeessa luontaisesti oleva 
tai normaalisti käytetty ainesosa on 
korvattu jollakin muulla ainesosalla.

d) antamalla nimellä, ulkoasulla,
nimityksellä tai kuvallisilla esityksillä kuva 
tietystä elintarvikkeesta tai ainesosasta, 
vaikka tosiasiassa kyseessä olevassa 
elintarvikkeessa luontaisesti oleva tai 
normaalisti käytetty ainesosa on korvattu 
jollakin muulla ainesosalla.

Or. it

Tarkistus 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Elintarvikealan toimijoiden on 
vastuullaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät, loppukuluttajalle 
tai suurtalouksiin tarkoitetut tiedot 
toimitetaan elintarvikkeet vastaanottavalle 
elintarvikealan toimijalle, jotta 
mahdollistetaan tarvittaessa pakollisten 
elintarviketietojen antaminen
loppukuluttajalle.

6. Elintarvikealan toimijoiden on 
vastuullaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot ovat 
elintarvikkeita edelleen myytäviksi tai 
jalostettaviksi käsittelevän toimijan 
käytettävissä, jotta tämä voi pyydettäessä 
antaa pakolliset elintarviketiedot
loppukuluttajalle.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 88.

Tarkistus 156
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. nl

Perustelu

Käsityönä valmistettavia tuotteita tuottaville mikroyrityksille olisi voitava myöntää 
poikkeuksia. Tämä oli myös Euroopan parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä.

Tarkistus 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

e) elintarvikkeen sisällön määrä; e) elintarvikkeen sisällön määrä 
pakkaushetkellä;

Or. en
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Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 95.

Tarkistus 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi 
ja osoite;

h) unioniin sijoittautuneen valmistajan, 
pakkaajan ja kolmansista maista tulevien 
tuotteiden osalta myyjän/maahantuojan 
tai tarvittaessa sen elintarvikealan 
toimijan, jonka nimellä tai toiminimellä 
elintarviketta pidetään kaupan, nimi tai 
toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja 
osoite;

Or. en

Tarkistus 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin 
siitä on säädetty 25 artiklassa;

i) alkuperämaa tai lähtöpaikka on 
ilmoitettava seuraavista:
–  liha;
–  siipikarja;
–  maitotuotteet;
–  tuoreet hedelmät ja vihannekset;
–  muut yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvat tuotteet; sekä liha, siipikarja ja 
kala, kun niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.
Kun on kyse lihasta ja siipikarjasta, 
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alkuperämaa tai lähtöpaikka 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 erikseen eläinten 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikoista.
Jos alkuperämaan merkitseminen 
osoittautuu epäkäytännölliseksi, sen 
sijaan voidaan käyttää seuraavaa 
mainintaa:
– "Alkuperämaa määrittelemätön"
Kaikkien muiden elintarvikkeiden osalta 
alkuperämaa tai lähtöpaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavista 
tiedoista tai etiketistä sellaisenaan voisi 
muuten saada sen käsityksen, että 
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai 
lähtöpaikka; tällaisissa tapauksissa tiedot 
on ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädettyjen ja 35 artiklan 
5 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 160
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – k alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

k) juomien todellinen alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus 
on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;

k) juomien todellinen alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina, energiasisältö ja 
sokeripitoisuus, jos alkoholipitoisuus on 
suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
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Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 312.

Tarkistus 161
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Varmistaakseen kuluttajainformaation 
tietyntyyppisten elintarvikkeiden ja 
elintarvikeryhmien osalta ja ottaakseen 
huomioon tekniikan edistymisen ja tieteen 
kehityksen, kuluttajien terveyden suojelun 
tai elintarvikkeen turvallisen käytön 
komissio voi muuttaa liitettä III 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti, jollei 50, 51 ja 52 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2. Varmistaakseen kuluttajainformaation 
tietyntyyppisten elintarvikkeiden ja 
elintarvikeryhmien osalta ja ottaakseen 
huomioon tekniikan edistymisen ja tieteen 
kehityksen, kuluttajien terveyden suojelun 
tai elintarvikkeen turvallisen käytön 
komissio voi muuttaa liitettä III 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti.

Jos on painavat perusteet käyttää 
kiireellistä menettelyä, tämän artiklan 
mukaisesti hyväksyttäviin delegoituihin 
säädöksiin sovelletaan 52 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
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soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen
ja taustan välillä.

soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x�korkeus on vähintään 1 mm. 
Olisi harkittava vaatimuksia myös muusta 
kuin kirjasinkoosta, muun muassa 
kirjasintyypistä, kontrastista kirjasimen ja 
taustan välillä sekä piste- ja merkkivälistä.

Or. en

Perustelu

Tätä tekstiä pidetään EP:n ja neuvoston välisenä kompromissina luettavuudesta. EP hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen 334 (jossa ei asetettu pakollista kirjasinkokoa mutta 
jossa ehdotettiin luettavuutta koskevia suuntaviivoja muun muassa kirjasintyypistä, 
kirjasimen erottumisesta taustasta sekä piste- ja merkkivälistä), kun taas neuvoston tekstissä 
ehdotetaan pakollista vähintään 1,2 mm:n kirjasinkokoa. Luettavuuteen ei vaikuta pelkästään 
kirjasinkoko vaan monet muutkin tekijät, kuten sommittelu, väri ja kontrasti, merkkiväli ja 
kirjasintyyppi.

Tarkistus 163
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin niin, että ne ovat 
selvästi luettavissa.
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1,2 mm. Pakolliset tiedot on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

(Jos tarkistus hyväksytään, 13 artiklan 
3 kohta ja liite IV on poistettava.)

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 334.

Tarkistus 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen
ja taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x�korkeus on vähintään 1 mm. 
Olisi harkittava vaatimuksia myös muusta 
kuin kirjasinkoosta, muun muassa 
kirjasintyypistä, kontrastista kirjasimen ja 
taustan välillä sekä piste- ja merkkivälistä.

Or. en

Tarkistus 165
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen ja 
taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 0,9 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen ja 
taustan välillä.

Or. en

Tarkistus 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 
1,2 mm. Pakolliset tiedot on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti
painatuksen ja taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin niin, että ne ovat 
selvästi luettavissa. Olisi harkittava 
vaatimuksia muun muassa kirjasinkoosta, 
kirjasintyypistä, kontrastista painatuksen 
ja taustan välillä sekä piste- ja 
merkkivälistä.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 167
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen
ja taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1 mm. 
Olisi harkittava vaatimuksia myös muusta 
kuin kirjasinkoosta, muun muassa 
kirjasintyypistä, kontrastista kirjasimen ja 
taustan välillä sekä piste- ja merkkivälistä.

Or. en

Perustelu

Luettavuuteen ei vaikuta pelkästään kirjasinkoko vaan monet muutkin tekijät, kuten 
sommittelu, väri ja kontrasti, merkkiväli ja kirjasintyyppi. Pyydämme Euroopan parlamenttia 
tukemaan jatkossakin tätä "holistista" lähestymistapaa (ks. 2 kohta).

Tarkistus 168
János Áder

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen
ja taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1 mm. 
Olisi harkittava vaatimuksia myös muusta 
kuin kirjasinkoosta, muun muassa 
kirjasintyypistä, kontrastista kirjasimen ja 
taustan välillä sekä piste- ja merkkivälistä.

Or. en

Tarkistus 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen ja 
taustan välillä.

2. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavien unionin erityissäännösten 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin sellaisella 
kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV 
määritelty x-korkeus on vähintään 1 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen ja 
taustan välillä.

Or. fr
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Tarkistus 170
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta 
ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/46/EY määriteltyihin ravintolisiin.

Or. en

Tarkistus 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. fr
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Perustelu

Entinen tarkistus 111. Pakollisten kirjasimien vähimmäiskokoa on mahdotonta käyttää näissä 
tuotteissa (esimerkiksi pienissä vauvanruokapurkeissa) suurentamatta valmispakkauksia. 
Ehdotetun annoksen kokoa tai määrää suurennettaessa vaarana olisi, että tuotetta nautitaan 
tai säilytetään epähygieenisissä oloissa tai liian pitkään, mikä saattaisi aiheuttaa vaaraa tälle 
herkälle väestönosalle.

Tarkistus 172
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan pinta-ala on pienempi 
kuin 60 cm2.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus vastaa 13 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-vähimmäiskorkeutta ei 
sovelleta, kun on kyse pakkauksista ja 
astioista, joissa suurimman painettavissa 
olevan pinnan pinta-ala on pienempi kuin 
80 cm2.
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Or. en

Perustelu

Tämä teksti on EP:n ja neuvoston välinen hyväksyttävä kompromissi luettavuudesta. EP 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen 334 (jossa ei asetettu pakollista 
kirjasinkokoa), kun taas neuvoston tekstissä ehdotetaan pakollista vähintään 1,2 mm:n 
kirjasinkokoa ja pienissä, alle 60 cm2:n pakkauksissa 0,9 mm:n vähimmäiskokoa. Pieniä 
pakkauksia, joiden suurin painettavissa oleva pinta on alle 80 cm2, koskeva poikkeus vastaa 
EP:n ensimmäisen käsittelyn kantaa tarkistuksessa 125, jossa poikettiin joistakin pakollisista 
vaatimuksista sellaisten pakkausten osalta, joiden suurin painettavissa oleva pinta on alle 
80 cm2.

Tarkistus 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-vähimmäiskorkeutta ei 
sovelleta, kun on kyse pakkauksista ja 
astioista, joissa suurimman painettavissa 
olevan pinnan pinta-ala on pienempi kuin 
80 cm2.

Or. en

Tarkistus 175
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-vähimmäiskorkeutta ei 
sovelleta, kun on kyse pakkauksista ja 
astioista, joissa suurimman painettavissa 
olevan pinnan pinta-ala on pienempi kuin 
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80 cm2.

Or. en

Perustelu

Artiklan 3 kohtaan on tehty muutoksia, joilla mahdollistetaan poikkeus pienten pakkausten 
osalta, joiden suurin painettavissa oleva pinta on alle 80 cm2 (luku vastaa EP:n ensimmäisen 
käsittelyn kantaa).

Tarkistus 176
János Áder

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-korkeutta ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman painettavissa olevan pinnan 
pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2.

Or. en

Tarkistus 177
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-korkeutta ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan pinta-ala on pienempi 
kuin 60 cm2.

Or. en
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Perustelu

Kirjasinkokoon liittyviä säännöksiä on voitava soveltaa käytännössä, eivätkä ne saa johtaa 
pakkauksen koon suurenemiseen, mikä olisi vastoin ympäristötavoitteita. Pakkauksen koon 
mukaan asteittain määräytyvää vähimmäiskirjasinkokoa käytettäessä tieto olisi varmasti 
luettavissa mutta säännöstä voitaisiin soveltaa myös pieniin pakkauksiin.

Tarkistus 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
kirjasinkoon x-korkeutta ei saisi soveltaa, 
kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan pinta-ala on 
pienempi kuin 25 cm2.

Or. en

Perustelu

Kirjasinkokoon liittyviä säännöksiä on voitava soveltaa käytännössä, eivätkä ne saa johtaa 
pakkauksen koon suurenemiseen, mikä olisi vastoin ympäristötavoitteita. Pakkauksen koon 
mukaan asteittain määräytyvää vähimmäiskirjasinkokoa käytettäessä tieto olisi varmasti 
luettavissa mutta säännöstä voitaisiin soveltaa myös pieniin pakkauksiin.

Tarkistus 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
kirjasinkoon x-korkeutta ei sovelleta, kun 
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vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman painettavissa olevan pinnan 
pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2.

Or. fr

Perustelu

Jotta vähimmäiskirjasinkoko voidaan hyväksyä, se on pidettävä 1 millimetrissä, jotta 
etiketeissä ei edellytetä liian suuria kirjasimia, mikä haittaisi toimijoita eikä toisi lisäarvoa 
kuluttajille. 1 mm:n koko on riittävän hyvin luettavissa, eikä pienimpien pakkausten käytöstä 
saa rangaista.

Tarkistus 180
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 60 cm2.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kirjasinkoon x-korkeuden on oltava 
vähintään 0,9 mm, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2.

Or. en

Tarkistus 181
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta 
ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/46/EY määriteltyihin ravintolisiin 
edellyttäen, että pakkauksessa olevat 
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tiedot ovat selvästi luettavissa.

Or. en

Tarkistus 182
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdan 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio voi 46 artiklan 
2 kohdassa säädettyä sääntelymenettelyä 
noudattaen antaa yksityiskohtaiset 
säännöt painatuksen ja taustan välisestä 
kontrastista.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdan 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio voi 46 artiklan 
2 kohdassa säädettyä sääntelymenettelyä 
noudattaen antaa yksityiskohtaiset 
säännöt painatuksen ja taustan välisestä 
kontrastista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 184
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa 
olevia kriteereitä täydentäviä kriteereitä 
luettavuudelle, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
yhdessä sidosryhmien kanssa
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti suuntaviivat, jotka koskevat
tämän artiklan 2 kohdassa olevia kriteereitä 
luettavuudelle, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Or. it

Tarkistus 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa 
olevia kriteereitä täydentäviä kriteereitä 
luettavuudelle, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
yhdessä asianomaisten sidosryhmien, 
kuten kuluttajajärjestöjen, kanssa
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti kriteereitä luettavuudelle, jollei 
50 ja 51 artiklassa säädetyistä 
edellytyksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 186
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

Samaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua tarkoitusta varten komissio 
voi delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti ulottaa tämän artiklan 
6 kohdan vaatimukset koskemaan 
pakollisia lisätietoja elintarvikkeiden 
tiettyjen erityistyyppien tai ryhmien osalta, 
jollei 50 ja 51 artiklassa säädetyistä 
edellytyksistä muuta johdu.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 187
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

6. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a, e, f ja 
k alakohdassa lueteltujen tietojen sekä 
29 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tietojen
on oltava samassa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. en

Tarkistus 188
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Tarkistus 189
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia.

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 124.

Tarkistus 190
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia.

Or. en
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Tarkistus 191
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan pinta-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 toimitettava muilla 
keinoin tai asetettava saataville kuluttajan 
pyynnöstä.

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavissa olevan
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja 
f alakohdassa luetellut tiedot ovat 
pakollisia pakkauksessa tai etiketissä. 
Pakkauksessa voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti myös muita tietoja. Edellä 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on toimitettava muilla 
keinoin tai asetettava saataville kuluttajan 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Suurin painettavissa oleva pinta on pakkauksen suurin yksittäinen ala, jolle on teknisesti 
mahdollista painaa. Etikettien kohdalla suurin painettavissa oleva pinta on suurin 
yksittäisissä pakkauksissa käytettävissä oleva etiketti. Jos suurimman yksittäisen painettavissa 
olevan pinnan pinta-ala on 80 cm² tai pienempi ja suositeltu kirjainkorkeus (x-korkeus) ei 
mahdu tilaan, olisi painotettava enemmän esimerkiksi tekstin väriä ja kontrastia, 
kirjasintyypin valintaa, ts. helppolukuisia kirjasimia (sans serif), lihavoinnin ja kursiivin 
käyttöä tarvittaessa, tekstin sommittelua ja lyhyyttä sekä viestin selkeyttä.

Tarkistus 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, joka koskee 18 artiklan ja 
29 artiklan 1 kohdan soveltamista tässä 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja jossa 
otetaan kantaa siihen, olisiko tiettyihin

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, joka koskee 18 artiklan ja 
29 artiklan 1 kohdan soveltamista tässä 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja jossa 
otetaan kantaa siihen, olisiko eri 
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tuoteluokkiin kuuluvat juomat
vapautettava erityisesti energiasisältöä 
koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

tuoteluokkiin kuuluvat alkoholijuomat 
vapautettava erityisesti energiasisältöä 
koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

__________________ __________________
36 *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän
asetuksen voimaantulosta.

36 *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 193
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, joka koskee 18 artiklan ja 
29 artiklan 1 kohdan soveltamista tässä 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja jossa 
otetaan kantaa siihen, olisiko tiettyihin
tuoteluokkiin kuuluvat juomat
vapautettava erityisesti energiasisältöä 
koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, joka koskee 18 artiklan ja 
29 artiklan 1 kohdan soveltamista tässä 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja jossa 
otetaan kantaa siihen, olisiko 
alkoholijuomat vapautettava erityisesti 
energiasisältöä koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään perusteita kohdella alkoholijuomien eri luokkia eri tavalla ainesosa- ja 
ravintoarvomerkinnöissä tai energiamerkinnöissä. Kaikkia näkökohtia on tarkasteltava 
komission kertomuksessa 5 vuoden kuluessa uuden asetuksen voimaantulosta. Neuvosto 
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ehdottaa uutena asiana mahdollisuutta eriytettyyn kohteluun, mutta parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, ettei alkoholijuomien eri luokkien välillä pitäisi tehdä 
eroa.

Tarkistus 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, joka koskee 18 artiklan ja 
29 artiklan 1 kohdan soveltamista tässä 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja
jossa otetaan kantaa siihen, olisiko 
tiettyihin tuoteluokkiin kuuluvat juomat
vapautettava erityisesti energiasisältöä 
koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

Komissio laatii …36 mennessä 
kertomuksen, jossa otetaan kantaa siihen, 
olisiko eri tuoteluokkiin kuuluvat 
alkoholijuomat vapautettava erityisesti 
energiasisältöä koskevien tietojen 
ilmoittamisvaatimuksesta, ja antaa 
perustelut mahdollisille vapautuksille, 
ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus unionin muiden asiaan 
liittyvien politiikkojen kanssa.

__________________ __________________
36 *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

36 *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kompromissiin neuvoston ja parlamentin välillä. Kertomus 
alkoholijuomien sisällyttämisestä merkintävaatimuksiin voidaan laatia myös ennen kuin 
muihin tuotteisiin aletaan soveltaa erityisvaatimuksia.

Tarkistus 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio voi liittää kertomukseen 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa määritetään 
ainesosaluetteloa tai pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta.

Komissio liittää kertomukseen tarvittaessa
lainsäädäntöehdotuksen, jossa määritetään 
ainesosaluetteloa tai pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Jos tuote sisältää nanomateriaalia, 
tämä on ilmoitettava ainesosaluettelossa 
selkeästi sanalla "nano".

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 130.

Tarkistus 197
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tietyntyyppisten elintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden ryhmien ainesosaluettelon 
merkitys kuluttajalle, komissio voi 
poikkeustapauksissa delegoiduilla 
säädöksillä 49 artiklan mukaisesti 
täydentää tämän artiklan 1 kohtaa 

2. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tietyntyyppisten elintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden ryhmien ainesosaluettelon 
merkitys kuluttajalle, komissio voi 
poikkeustapauksissa delegoiduilla 
säädöksillä 49 artiklan mukaisesti 
täydentää tämän artiklan 1 kohtaa 
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edellyttäen, että poisjättäminen ei johda 
siihen, että loppukuluttaja ja suurtaloudet 
saavat riittämättömästi tietoa, ja jollei 50 ja 
51 artiklassa säädetyistä edellytyksistä 
muuta johdu.

edellyttäen, että poisjättäminen ei johda 
siihen, että loppukuluttaja ja suurtaloudet 
saavat riittämättömästi tietoa.

Or. en

Tarkistus 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun tietyn elintarvikkeen eri ainesosat tai 
valmistuksen apuaineet ovat peräisin 
yhdestä ainoasta liitteessä II luetellusta 
aineesta tai tuotteesta, merkinnässä on 
mainittava tämä selkeästi kunkin 
asianomaisen ainesosan tai valmistuksen 
apuaineen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Neuvoston 21 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa käyttämä sanamuoto aiheuttaa 
ongelmia, sillä joissakin tuotetyypeissä se johtaisi hyvin pitkään ainesosaluetteloon, jossa 
toistetaan allergeenit, erityisesti kun tuote sisältää samasta allergeenista peräisin olevia 
lisäaineita ja ainesosia.

Tarkistus 199
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun tietyn elintarvikkeen eri ainesosat tai 
valmistuksen apuaineet ovat peräisin 
yhdestä ainoasta liitteessä II luetellusta 

Poistetaan.
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aineesta tai tuotteesta, merkinnässä on 
mainittava tämä selkeästi kunkin 
asianomaisen ainesosan tai valmistuksen 
apuaineen osalta.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden sisältämiä allergiaa aiheuttavia ainesosia koskevien tarkkojen tietojen hyöty 
kuluttajille on hyvin tiedossa. Nykyiset vaatimukset kuitenkin laajentuisivat, jos allergiaa 
aiheuttava ainesosa olisi ilmoitettava tuotteen jokaisen ainesosan kohdalla, kun allergeenin 
esiintymisestä on jo ilmoitettu. Toimenpide asettaa EU:n teollisuudelle rasitteita tarjoamatta 
allergisille kuluttajille lisäsuojaa.

Tarkistus 200
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun tietyn elintarvikkeen eri ainesosat tai 
valmistuksen apuaineet ovat peräisin 
yhdestä ainoasta liitteessä II luetellusta 
aineesta tai tuotteesta, merkinnässä on 
mainittava tämä selkeästi kunkin 
asianomaisen ainesosan tai valmistuksen 
apuaineen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näin estetään pitkä ainesosaluettelo, jossa allergeenit toistetaan, varsinkin kun tuote sisältää 
samasta allergeenista peräisin olevia lisäaineita ja ainesosia. Tarkistuksella varmistetaan, 
että allergeenimerkintöjä koskevat säännökset vastaavat nykyistä allergeenilainsäädäntöä.
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Tarkistus 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun tietyn elintarvikkeen eri ainesosat tai 
valmistuksen apuaineet ovat peräisin 
yhdestä ainoasta liitteessä II luetellusta 
aineesta tai tuotteesta, merkinnässä on 
mainittava tämä selkeästi kunkin 
asianomaisen ainesosan tai valmistuksen 
apuaineen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa elintarvikkeen nimestä 
käy selvästi ilmi kyseinen aine tai tuote.

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa:

a) elintarvikkeen nimestä käy selvästi ilmi 
kyseinen aine tai tuote;
b) liitteessä II luetellut ainesosat, josta 
aine on peräisin, sisältyvät jo 
ainesosaluetteloon.

Or. en

Perustelu

Neuvoston 21 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa käyttämä sanamuoto aiheuttaa 
ongelmia, sillä joissakin tuotetyypeissä se johtaisi hyvin pitkään ainesosaluetteloon, jossa 
toistetaan allergeenit, erityisesti kun tuote sisältää samasta allergeenista peräisin olevia 
lisäaineita ja ainesosia.
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Tarkistus 203
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa elintarvikkeen nimestä 
käy selvästi ilmi kyseinen aine tai tuote.

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa:

a) elintarvikkeen nimestä käy selvästi ilmi 
kyseinen aine tai tuote;
b) liitteessä II lueteltu ainesosa, josta aine 
on peräisin, sisältyy jo ainesosaluetteloon.

Or. en

Tarkistus 204
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa elintarvikkeen nimestä 
käy selvästi ilmi kyseinen aine tai tuote.

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen mainintaa ei vaadita 
tapauksissa, joissa:

a) elintarvikkeen nimestä käy selvästi ilmi 
kyseinen aine tai tuote;
b) liitteessä II luetellut ainesosat, josta 
aine on peräisin, sisältyvät jo 
ainesosaluetteloon.

Or. en

Perustelu

Näin estetään pitkä ainesosaluettelo, jossa allergeenit toistetaan, varsinkin kun tuote sisältää 
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samasta allergeenista peräisin olevia lisäaineita ja ainesosia. Tarkistuksella varmistetaan, 
että allergeenimerkintöjä koskevat säännökset vastaavat nykyistä allergeenilainsäädäntöä.

Tarkistus 205
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Paremman kuluttajainformaation 
varmistamiseksi ja ottaakseen huomioon 
viimeisimmän tieteellisen ja teknisen 
tiedon komissio tarkastelee 
järjestelmällisesti uudelleen ja päivittää 
tarpeen mukaan liitteessä II olevaa 
luetteloa delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti, jollei 50, 51 ja 
52 artiklassa säädetyistä edellytyksistä 
muuta johdu.

2. Paremman kuluttajainformaation 
varmistamiseksi ja ottaakseen huomioon 
viimeisimmän tieteellisen ja teknisen 
tiedon komissio tarkastelee 
järjestelmällisesti uudelleen ja päivittää 
tarpeen mukaan liitteessä II olevaa 
luetteloa delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti.

Jos on painavat perusteet käyttää 
kiireellistä menettelyä, tämän artiklan 
mukaisesti hyväksyttäviin delegoituihin 
säädöksiin sovelletaan 52 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 206
Horst Schnellhardt

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) puolikiinteiden tai viskoosisten 
tuotteiden osalta painoyksikköinä ja/tai 
tilavuusyksikköinä.

Or. en
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Tarkistus 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) puolikiinteiden tai viskoosisten 
tuotteiden osalta painoyksikköinä ja/tai 
tilavuusyksikköinä.

Or. en

Perustelu

Nykyisen painoja ja mittayksiköitä koskevan lainsäädännön mukaan jäsenvaltiot voivat 
määrittää, miten puolikiinteiden tai viskoosisten tuotteiden sisällön tilavuus ja/tai paino 
pitäisi ilmaista. On tärkeää säilyttää nykyinen mahdollisuus ilmaista joustavasti 
puolikiinteiden tai viskoosisten tuotteiden sisällön tilavuus ja/tai paino.

Tarkistus 208
Esther de Lange

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) puolikiinteiden tai viskoosisten 
tuotteiden osalta painoyksikköinä ja/tai 
tilavuusyksikköinä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat edelleen joustavasti määrittää puolikiinteiden tai 
viskoosisten tuotteiden sisällön tilavuuden ja/tai painon ilmaisemistavan.
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Tarkistus 209
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että kuluttaja 
ymmärtää merkinnöissä olevat 
elintarviketiedot, komissio voi tiettyjen 
määrättyjen elintarvikkeiden osalta 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti erilaisen tavan 
ilmaista sisällön määrä kuin se, josta on 
säädetty tämän artiklan 1 kohdassa, jollei 
50 ja 51 artiklassa säädetyistä 
edellytyksistä muuta johdu.

2. Sen varmistamiseksi, että kuluttaja 
ymmärtää merkinnöissä olevat 
elintarviketiedot, komissio voi tiettyjen 
määrättyjen elintarvikkeiden osalta 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti erilaisen tavan 
ilmaista sisällön määrä kuin se, josta on 
säädetty tämän artiklan 1 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 210
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jotta varmistetaan, että tapaa, jolla 
liitteessä X olevan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu vähimmäissäilyvyysaika 
ilmoitetaan, sovelletaan yhdenmukaisesti, 
komissio voi antaa 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
asiaa koskevia täytäntöönpanosääntöjä.

3. Jotta varmistetaan, että tapaa, jolla 
liitteessä X olevan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu vähimmäissäilyvyysaika 
ilmoitetaan, sovelletaan yhdenmukaisesti, 
komissio voi hyväksyä 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan asiaa koskevat 
täytäntöönpanosäännöt.

Or. en
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Tarkistus 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoittaminen on pakollista:

2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoittaminen on pakollista:

a) jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta, erityisesti siinä tapauksessa, 
että elintarvikkeen mukana seuraavista 
tiedoista tai etiketistä sellaisenaan voisi 
muuten saada sen käsityksen, että 
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai 
lähtöpaikka;

a) jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta, erityisesti siinä tapauksessa, 
että elintarvikkeen mukana seuraavista 
tiedoista tai etiketistä sellaisenaan voisi 
muuten saada sen käsityksen, että 
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai 
lähtöpaikka;

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista;

b a) maitotuotteiden osalta;
b b) tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
osalta;
b c) muiden yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvien tuotteiden osalta; sekä
b d) lihan, siipikarjan ja kalan osalta, kun 
niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.
Jos alkuperämaan merkitseminen 
osoittautuu epäkäytännölliseksi, sen 
sijaan voidaan käyttää mainintaa 
"Alkuperämaa määrittelemätön".

Or. en
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Tarkistus 212
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoittaminen on pakollista:

2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoittaminen on pakollista seuraavien 
osalta:

Or. it

Tarkistus 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan
ilmoittaminen on pakollista:

2. Lähtömaan tai -paikan ilmoittaminen 
on pakollista:

Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

– Jos lihan, siipikarjan ja kalan 
alkuperämaan tai lähtöpaikan 
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merkitseminen jalostetuissa 
elintarvikkeissa osoittautuu 
epäkäytännölliseksi, sen sijaan voidaan 
käyttää mainintaa "alkuperämaa 
määrittelemätön".

Or. en

Perustelu

Jos valmistaja käyttää useita eri toimittajia, alkuperämaata tai lähtöpaikkaa ei ehkä ole 
mahdollista merkitä.

Tarkistus 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun on kyse lihasta ja siipikarjasta, 
lähtömaa tai -paikka 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 
erikseen eläinten syntymä-, kasvatus- ja 
teurastuspaikoista.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 216
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

Kun on kyse lihasta ja siipikarjasta, 
lähtömaa tai -paikka 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 
erikseen eläinten syntymä-, kasvatus- ja
teurastuspaikoista.
Jos alkuperämaan merkitseminen 
osoittautuu epäkäytännölliseksi, sen 
sijaan voidaan käyttää mainintaa 
"Alkuperämaa määrittelemätön".

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos lähtömaan tai -paikan merkitseminen 
osoittautuu epäkäytännölliseksi, sen 
sijaan voidaan käyttää mainintaa 
"Alkuperämaa määrittelemätön".

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 218
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta, erityisesti siinä tapauksessa, 
että elintarvikkeen mukana seuraavista 
tiedoista tai etiketistä sellaisenaan voisi 
muuten saada sen käsityksen, että 
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai 
lähtöpaikka;

a) – liha;

– siipikarja;
– maito ja maitotuotteet;
– muut yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvat tuotteet;

– liha, siipikarja ja kala, kun niitä 
käytetään jalostettujen elintarvikkeiden 
ainesosana.
Kun on kyse lihasta ja siipikarjasta,
lähtömaa tai -paikka 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 
erikseen eläinten syntymä-, kasvatus- ja 
teurastuspaikoista.
Kaikkien muiden elintarvikkeiden osalta 
on ilmoitettava lähtömaa tai -paikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta lähtömaasta tai 
-paikasta, erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavista tiedoista 
tai etiketistä sellaisenaan voisi muuten 
saada sen käsityksen, että elintarvikkeella 
on eri lähtömaa tai -paikka; tällaisissa 
tapauksissa tiedot on ilmoitettava 
49 artiklan mukaisesti ja 50 ja 
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51 artiklassa säädetyin edellytyksin 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistukset 101 ja 328.

Tarkistus 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöpaikasta, erityisesti siinä tapauksessa, 
että elintarvikkeen mukana seuraavista 
tiedoista tai etiketistä sellaisenaan voisi 
muuten saada sen käsityksen, että 
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai 
lähtöpaikka;

a) jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperästä, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavista tiedoista tai etiketistä 
sellaisenaan voisi muuten saada sen 
käsityksen, että elintarvikkeella on eri 
lähtömaa tai -paikka;

Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 220
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 

Poistetaan.
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lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. it

Tarkistus 221
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Sian-, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan lähtöpaikan tai alkuperämaan pakollinen 
ilmoittaminen aiheuttaisi toimijoille tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Olisi säilytettävä 
nykyiset merkintäsäännöt, joiden mukaan alkuperä voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, paitsi 
jos tiedon pois jättäminen johtaisi kuluttajia vakavasti harhaan elintarvikkeen todellisesta 
alkuperästä.

Tarkistus 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b) kaiken lihan ja siipikarjan osalta;
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Or. en

Perustelu

Kuluttajat ovat huolissaan eläinten hyvinvoinnista ja ympäristövaikutuksista kaiken lihan, ei 
pelkästään tiettyjen luokkien kohdalla.

Tarkistus 223
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b)– lihan osalta;

– siipikarjan osalta;
– maitotuotteiden osalta;
– tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
osalta;
– muiden yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvien tuotteiden osalta; sekä
– lihan, siipikarjan ja kalan osalta, kun 
niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.
Kun on kyse lihasta ja siipikarjasta, 
lähtömaa tai -paikka 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 
erikseen eläinten syntymä-, kasvatus- ja 
teurastuspaikoista.
Jos alkuperämaan merkitseminen 
osoittautuu epäkäytännölliseksi, sen 
sijaan voidaan käyttää mainintaa 
"Alkuperämaa määrittelemätön".
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Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 101 ja 328.

Tarkistus 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta.

Or. fr

Tarkistus 225
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b) kaiken lihan ja siipikarjan osalta;

Or. en
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Tarkistus 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

b) liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeihin kuuluvan 
lihan osalta. Tämän kohdan soveltaminen 
edellyttää 5 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. en

Tarkistus 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) lihan, siipikarjan ja kalan osalta, kun 
niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on tärkeä tietää, mistä liha on peräisin, myös silloin, kun lihaa käytetään 
jalostetuissa elintarvikkeissa. Muuten kuluttajat saattavat virheellisesti olettaa, että jalosteen 
ollessa peräisin tietystä paikasta myös lihan on oltava peräisin samasta paikasta, vaikka näin 
ei suinkaan välttämättä ole. Monet kuluttajat ovat erittäin tietoisia eläinten hyvinvoinnista ja 
pitkien lihakuljetusten ympäristövaikutuksista, ja siksi tämän tiedon on oltava saatavilla.

Tarkistus 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

b a) sellaisten ainesosien osalta, joiden 
osuus on yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta.
Edellä olevien b ja c alakohdan 
soveltaminen edellyttää 6 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen 
antamista.

Or. fr

Perustelu

Jotta kuluttajat saavat enemmän tietoa, on aiheellista säätää velvollisuudesta ilmoittaa 
sellaisen ainesosan alkuperä, jonka osuus jalostetun elintarvikkeen valmistuksessa on 
vähintään 50 prosenttia. Tämä koskisi suurta määrää tuotteita, muun muassa yhdestä 
ainoasta ainesosasta koostuvia tuotteita.

Tarkistus 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) maitotuotteiden osalta;

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

b b) tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
osalta;

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b c) muiden yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvien tuotteiden osalta;

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b d alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b d) lihan, siipikarjan ja kalan osalta, kun 
niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.

Or. en
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Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 233
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) maitotuotteiden osalta;

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 234
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b b) tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
osalta;

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 235
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b c) muiden yhdestä ainoasta ainesosasta 
koostuvien tuotteiden osalta; sekä

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 236
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b d alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b d) lihan, siipikarjan ja kalan osalta, kun 
niitä käytetään jalostettujen 
elintarvikkeiden ainesosana.

Or. en

Tarkistus 237
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) edellyttäen, että tämä vaatimus ei 
tarpeettomasti vaaranna elintarvikkeiden 
tuotannossa, kaupan pitämisessä ja 
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viennissä sovellettavia nykyisiä 
käytäntöjä, erityisesti kun on kyse 
jäsenvaltioiden välisestä rajatylittävästä 
kaupasta.

Or. en

Tarkistus 238
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.
Tämän kohdan soveltaminen edellyttää 
6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. it

Tarkistus 239
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
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lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.
Tämän kohdan soveltaminen edellyttää 
6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. nl

Perustelu

Yhden ainoan alkuperämaan ilmoittaminen ei ole aina mahdollista, sillä tuotteen 
ravintoainesisältö saattaa olla eri maista samaan aikaan ja vaihdella päivittäin. Nykyisten 
sääntöjen mukaan alkuperä voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, paitsi jos tiedon pois 
jättäminen johtaisi kuluttajia vakavasti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä.

Tarkistus 240
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.
Tämän kohdan soveltaminen edellyttää 
6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. es
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Tarkistus 241
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 172). Ei ole näyttöä 
siitä, että pääainesosien alkuperämerkintöjä koskevia vaatimuksia olisi tarpeen laajentaa, ja 
säännös johtaisi moniin elintarvikealan toimijoiden kannalta epäkäytännöllisiin ongelmiin.

Tarkistus 242
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
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lähtöpaikka.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 172. Alkutuotteiden 
alkuperämerkintöjen tarvetta ei ole osoitettu, merkitseminen olisi elintarvikealan toimijoiden 
kannalta epäkäytännöllistä, ja se haittaisi yksinkertaistamista, selkeyttä ja 
johdonmukaisuutta.

Tarkistus 243
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Poistetaan.

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.

Or. en

Tarkistus 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama 
kuin pääainesosan:

Kun elintarvikkeen lähtömaa tai -paikka
ilmoitetaan eikä se ole sama kuin 
pääainesosan:
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Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on myös ilmoitettava; tai

a) kyseisen pääainesosan lähtömaa tai 
-paikka on myös ilmoitettava; tai

Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

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

Neuvoston kanta Tarkistus

a a) Elintarvikealan toimijan nimen tai 
osoitteen merkitsemistä etikettiin ei pidetä 
kyseisen elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisena;

Or. fr
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Tarkistus 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) on mainittava, että pääainesosan 
alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka.

b) on mainittava, että pääainesosan 
lähtömaa tai -paikka on eri kuin 
elintarvikkeen lähtömaa tai -paikka.

Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän kohdan soveltaminen edellyttää 
6 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Tämän kohdan soveltaminen edellyttää 
5 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen antamista.

Or. en

Tarkistus 249
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
viiden vuoden kuluessa 2 kohdan
b alakohdan soveltamisesta mainitussa 
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen arvioimiseksi.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 250
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
viiden vuoden kuluessa 2 kohdan 
b alakohdan soveltamisesta mainitussa 
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen arvioimiseksi.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Olisi säilytettävä nykyiset merkintäsäännöt, joiden mukaan alkuperä voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti, paitsi jos tiedon pois jättäminen johtaisi kuluttajia vakavasti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperästä.

Tarkistus 251
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomukset 
…39 mennessä seuraavien tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan
pakollisen ilmoituksen antamisen osalta:

Poistetaan.

a) muu kuin naudanliha tai 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu lihalaji;
b) maito;
c) maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
maito;
d) ainesosana käytettävä liha;
e) jalostamattomat elintarvikkeet;
f) tuotteet, jotka koostuvat yhdestä 
ainoasta ainesosasta;
g) ja ainesosat, joiden osuus on yli 
50 prosenttia elintarvikkeesta.
Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
pakollisten ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus ja kustannus- ja 
hyötyanalyysi, mukaan lukien 
oikeudelliset vaikutukset 
sisämarkkinoihin ja vaikutukset 
kansainväliseen kauppaan.
Komissio voi liittää kertomuksiin 
ehdotuksia asiaan liittyvien unionin 
säännösten muuttamiseksi.
__________________
39. * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. it
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Tarkistus 252
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomukset 
…39 mennessä seuraavien tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen antamisen osalta:

Poistetaan.

a) muu kuin naudanliha tai 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu lihalaji;
b) maito;
c) maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
maito;
d) ainesosana käytettävä liha;
e) jalostamattomat elintarvikkeet;
f) tuotteet, jotka koostuvat yhdestä 
ainoasta ainesosasta;
g) ainesosat, joiden osuus on yli 
50 prosenttia elintarvikkeesta.
Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
pakollisten ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus ja kustannus- ja 
hyötyanalyysi, mukaan lukien 
oikeudelliset vaikutukset 
sisämarkkinoihin ja vaikutukset 
kansainväliseen kauppaan.
Komissio voi liittää kertomuksiin 
ehdotuksia asiaan liittyvien unionin 
säännösten muuttamiseksi.
__________________
39. *Virallinen lehti: kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. nl
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Perustelu

On estettävä se, että sian-, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan pakolliset alkuperä-
ja lähtöpaikkamerkinnät tulkitaan laatumerkinnöiksi. Sama koskee maitotuotteissa olevaa 
maitoa sekä muita mainittuja tuotteita. Elintarvikkeiden on oltava korkealaatuisia kaikkialla 
EU:ssa riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne on tuotettu. Pakollinen alkuperämerkintä 
lisää yritysten hallinnollista rasitetta.

Tarkistus 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomukset 
…39 mennessä seuraavien tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen antamisen osalta:

Poistetaan.

a) muu kuin naudanliha tai 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu lihalaji;
b) maito;
c) maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
maito;
d) ainesosana käytettävä liha;
e) jalostamattomat elintarvikkeet;
f) tuotteet, jotka koostuvat yhdestä 
ainoasta ainesosasta;
g) ainesosat, joiden osuus on yli 50 
prosenttia elintarvikkeesta.
Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
pakollisten ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus ja kustannus- ja 
hyötyanalyysi, mukaan lukien 
oikeudelliset vaikutukset 
sisämarkkinoihin ja vaikutukset 
kansainväliseen kauppaan.
Komissio voi liittää kertomuksiin 
ehdotuksia asiaan liittyvien unionin 
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säännösten muuttamiseksi.
__________________
39. *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 254
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomukset 
…39 mennessä seuraavien tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen antamisen osalta:

Poistetaan.

a) muu kuin naudanliha tai 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu lihalaji;
b) maito;
c) maitotuotteiden ainesosana käytettävä 
maito;
d) ainesosana käytettävä liha;
e) jalostamattomat elintarvikkeet;
f) tuotteet, jotka koostuvat yhdestä 
ainoasta ainesosasta;
g) ainesosat, joiden osuus on yli 50 
prosenttia elintarvikkeesta.
__________________
39. *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomukset …39 mennessä 
seuraavien tuotteiden alkuperämaata tai 
lähtöpaikkaa koskevan pakollisen 
ilmoituksen antamisen osalta:

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomukset …39 mennessä 
seuraavien tuotteiden lähtömaata tai 
-paikkaa koskevan pakollisen ilmoituksen 
antamisen osalta:

__________________
39. *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Muutos vastaa "lähtöpaikan" määritelmän muutosta, josta sovittiin EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä, ja sillä estetään se, että tuotteita myytäessä ilmoitetaan niiden olevan lähtöisin 
maasta, jossa niille on suoritettu "viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus 
tai käsittely" (kuten kastikkeen lisääminen tuotteeseen).

Tarkistus 256
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) viski (Whisky).

Or. en

Perustelu

EU:ssa myytävän viskin pakkausmerkinnät kertovat yleensä alkuperämaan, ja kuluttajat 
pitävät tätä tietoa varsin tärkeänä. Joistakin viskeistä ei ilmoiteta alkuperämaata, mutta 
niistä käytetään kuitenkin muita merkintätapoja, joiden avulla annetaan harhaanjohtavasti 
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ymmärtää, että ne ovat peräisin jostakin merkittävästä viskintuottajamaasta. Siksi on 
aiheellista sisällyttää viski niiden elintarvikkeiden luetteloon, joiden osalta komissio arvioi 
tarvetta ottaa käyttöön pakollinen alkuperämaamerkintä.

Tarkistus 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

f) tuotteet, jotka koostuvat yhdestä 
ainoasta ainesosasta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

g) ainesosat, joiden osuus on yli 
50 prosenttia elintarvikkeesta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 259
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen pakollisten 
ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus ja kustannus- ja 

Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen pakollisten 
ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus, joka määritellään 
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hyötyanalyysi, mukaan lukien oikeudelliset 
vaikutukset sisämarkkinoihin ja 
vaikutukset kansainväliseen kauppaan.

tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen huomioon 
asianomaisen tuotteen erityispiirteet, ja 
kustannus- ja hyötyanalyysi, mukaan 
lukien oikeudelliset vaikutukset 
sisämarkkinoihin ja vaikutukset 
kansainväliseen kauppaan.

Or. en

Tarkistus 260
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen pakollisten 
ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus ja kustannus- ja 
hyötyanalyysi, mukaan lukien oikeudelliset 
vaikutukset sisämarkkinoihin ja 
vaikutukset kansainväliseen kauppaan.

Kertomuksissa on otettava huomioon 
kuluttajainformaation tarve, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen pakollisten 
ilmoitusten antamisen 
toteuttamiskelpoisuus, joka määritellään 
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen huomioon 
asianomaisten tuotteiden erityispiirteet, ja 
kustannus- ja hyötyanalyysi, mukaan 
lukien oikeudelliset vaikutukset 
sisämarkkinoihin ja vaikutukset 
kansainväliseen kauppaan.

Or. en

Perustelu

Elintarviketietoja koskevassa ehdotuksessa olisi otettava huomioon laatupaketti, josta 
parhaillaan keskustellaan Euroopan parlamentin AGRI-valiokunnassa. Laatupaketilla 
luodaan oikeusperusta tuotantopaikkaa koskeville merkinnöille kaupan pitämisen vaatimusten 
yhteydessä. Pitäisi harkita, että elintarviketietoja koskevassa ehdotuksessa säädetään 
mahdollisesta alkuperämaata ja lähtöpaikkaa koskevasta kehyksestä mutta se ei sisällä 
ainesosamerkintöjä ja että säännösten sanamuoto yhdenmukaistetaan.
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Tarkistus 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Elintarvikealan toimijan nimen tai 
osoitteen merkitsemistä etikettiin ei pidetä 
kyseisen elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisena.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen neuvoston kannan johdanto-osan 31 kappaleen 
viimeisessä virkkeessä jo sanotun kanssa.

Tarkistus 262
János Áder

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Elintarvikealan toimijan nimen tai 
osoitteen merkitsemistä etikettiin ei pidetä 
kyseisen elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisena.

Or. en

Tarkistus 263
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta 



PE460.950v01-00 94/166 AM\861438FI.doc

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio antaa …40 mennessä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt tämän artiklan
2 kohdan b alakohdan ja tämän artiklan 
3 kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

__________________
40. * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 264
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio antaa … mennessä 46 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt tämän artiklan 
2 kohdan b alakohdan ja tämän artiklan 3 
kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

__________________
40. *Virallinen lehti: kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. nl

Perustelu

Sian-, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan lähtöpaikan tai alkuperämaan pakollinen 
ilmoittaminen aiheuttaisi toimijoille tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Olisi säilytettävä 
nykyiset säännöt, joiden mukaan alkuperä voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, paitsi jos tiedon 
pois jättäminen johtaisi kuluttajia vakavasti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä. 
Sama koskee 5 artiklan 5 kohdassa olevia tuotteita.
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Tarkistus 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio antaa …40 mennessä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt tämän artiklan 
2 kohdan b alakohdan ja tämän artiklan 
3 kohdan soveltamiseksi.

6. Komissio antaa …40 mennessä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt tämän artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan ja tämän 
artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

__________________ __________________
40 Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta. 

40 Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta. 

Or. fr

Tarkistus 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio antaa …40 mennessä 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäännöt tämän 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ja tämän 
artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

4 a. Komissio antaa …40 mennessä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt tämän artiklan 
2 kohdan b alakohdan ja tämän artiklan 
3 kohdan soveltamiseksi.

__________________ __________________
40 Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

40 Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

25 a. Elintarvikealan toimijan nimi tai 
osoite etiketissä ei vastaa kyseisen 
elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään alkuperämerkintöjä koskevassa 25 artiklassa, mitä jo 
sanotaan neuvoston tekstin johdanto-osan 31 kappaleen viimeisessä virkkeessä.

Tarkistus 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

Elintarvikealan toimijan nimi tai osoite 
etiketissä ei vastaa kyseisen elintarvikkeen 
alkuperämaan tai lähtöpaikan 
ilmoittamista.

Or. en

Tarkistus 269
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
antaa yksityiskohtaisia sääntöjä tämän 
artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 
tiettyjen elintarvikkeiden osalta.

2. Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt
tämän artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 
tiettyjen elintarvikkeiden osalta.

Or. en

Tarkistus 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
transrasvojen, hiilihydraatin, sokereiden,
proteiinin ja suolan määrät.

Or. en

Tarkistus 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
sokereiden ja suolan määrät;

Or. en
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Perustelu

Nämä ravintoarvotiedot ja energiasisältö ovat kuluttajille tärkeimpiä, ja siksi ne on 
sijoitettava pakkauksen etupuolelle.

Tarkistus 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, keinotekoisten transrasvojen,
tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraatin, 
sokereiden, proteiinin ja suolan määrät.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on osa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 144.

Tarkistus 273
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin, 
keinotekoisten transrasvahappojen ja 
suolan määrät.

Or. en

Perustelu

Vaikka koostumuksen muokkaus on viime vuosina merkittävästi vähentänyt teollisten 
transrasvahappojen määrää, käytettävissä olevan näytön mukaan keinotekoisten 
transrasvahappojen liiallisella saannilla on haitallisia terveysvaikutuksia ja se lisää 
sepelvaltimotaudin riskiä. Toisaalta ei ole kansanterveydellisesti perusteltua merkitä 
luontaisia transrasvahappoja, joita syntyy lehmän pötsissä ja joita siksi esiintyy luontaisesti 
lihassa ja maidossa.
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Tarkistus 274
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
transrasvojen, hiilihydraatin, sokereiden, 
proteiinin ja suolan määrät.

Or. es

Perustelu

Ks. ensimmäisen käsittelyn tarkistus 144.

Tarkistus 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja 
suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
hiilihydraatin, sokereiden, luontaisten 
(alkuperäiselle raaka-aineelle ominaisten) 
antioksidanttien, proteiinin ja suolan 
määrät.

Or. it

Tarkistus 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) proteiinin, hiilihydraattien ja 
transrasvojen määrät.
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Or. en

Perustelu

Nämä ravintoarvotiedot ovat kuluttajille tärkeitä, ja siksi niiden ilmoittamisen pakkauksen 
takapuolella olisi oltava pakollista.

Tarkistus 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Transrasvojen vapaaehtoinen merkitseminen on erittäin harhaanjohtavaa; transrasvojen 
merkitsemisen pakkauksen takapuolelle pitää olla pakollista.

Tarkistus 279
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa koskeva tarkistus ja 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 146.

Tarkistus 280
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

d a) kolesteroli;

Or. en

Perustelu

Neuvoston ja EP:n välinen ensimmäisen käsittelyn kompromissi, jolla pyritään vapaaehtoista 
tietä kattavampiin ravintoainemerkintöihin.

Tarkistus 281
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) natrium;

Or. en

Perustelu

Neuvoston ja EP:n välinen ensimmäisen käsittelyn kompromissi, jolla pyritään vapaaehtoista 
tietä kattavampiin ravintoainemerkintöihin.
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Tarkistus 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) natrium;

Or. fr

Perustelu

Natriumia esiintyy luontaisesti tietyissä elintarvikkeissa ja ainesosissa, jotka eivät sisällä 
suolaa (esimerkiksi jogurtissa ja maidossa). Kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen 
todellinen suolapitoisuus. Toimijoilla olisi näin mahdollisuus selventää ja täydentää suolasta 
annettuja pakollisia tietoja.

Tarkistus 283
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos valmiiksi pakatun elintarvikkeen 
merkinnät sisältävät 1 kohdassa tarkoitetun 
pakollisen ravintoarvoilmoituksen, 
pakkauksessa voidaan toistaa
energiasisältöä ja rasvan, tyydyttyneiden 
rasvojen, sokerien ja suolan määriä 
koskevat tiedot.

3. Jos valmiiksi pakatun elintarvikkeen 
merkinnät sisältävät 1 kohdassa tarkoitetun 
pakollisen ravintoarvoilmoituksen, 
pakkauksessa on toistettava energiasisältöä 
ja rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
sokereiden ja suolan määriä koskevat tiedot 
käyttäen 33 artiklan 3 kohdan mukaista 
yksinkertaistettua merkintäjärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Ks. 33 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 284
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos valmiiksi pakatun elintarvikkeen 
merkinnät sisältävät 1 kohdassa tarkoitetun 
pakollisen ravintoarvoilmoituksen, 
pakkauksessa voidaan toistaa
energiasisältöä ja rasvan, tyydyttyneiden 
rasvojen, sokerien ja suolan määriä
koskevat tiedot.

3. Jos valmiiksi pakatun elintarvikkeen 
merkinnät sisältävät 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen, pääasiallisessa 
nähtävissä olevassa kentässä on 
toistettava energiasisältöä koskevat tiedot.
Lisäksi siinä voidaan toistaa myös rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokereiden ja 
suolan määrät.

Or. en

Perustelu

Energiasisältöä koskeva tieto on tärkein tieto kuluttajalle, joten se olisi toistettava pakollisen 
ravintoarvotaulukon lisäksi pakkauksen etupuolella. Lisäksi olisi oltava mahdollista toistaa 
vapaaehtoisesti samalla tavoin tärkeimmät ravintoaineet (rasva, tyydyttyneet rasvat, sokerit, 
suola).

Tarkistus 285
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 35 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jos 16 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
merkinnät sisältävät 
ravintoarvoilmoituksen, ilmoituksen sisältö 
voidaan rajata ainoastaan energiasisältöön.

4. Poiketen siitä, mitä 35 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jos 16 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
merkinnät sisältävät 
ravintoarvoilmoituksen, ilmoituksen sisältö 
voidaan rajata energiasisältöön ja 
sokeripitoisuuteen.

Or. en

Tarkistus 286
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti vahvistaa 
muuntokertoimet liitteessä XIII olevan 
A osan 1 kohdassa tarkoitettuja vitamiineja 
ja kivennäisaineita varten, jotta näiden 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
pitoisuudet elintarvikkeissa voidaan laskea 
tarkemmin, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu. 
Nämä muuntokertoimet lisätään 
liitteeseen XIV.

2. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
49 artiklan mukaisesti vahvistaa 
muuntokertoimet liitteessä XIII olevan 
A osan 1 kohdassa tarkoitettuja vitamiineja 
ja kivennäisaineita varten, jotta näiden 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
pitoisuudet elintarvikkeissa voidaan laskea 
tarkemmin. Nämä muuntokertoimet 
lisätään liitteeseen XIV.

Or. en

Tarkistus 287
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
antaa yksityiskohtaiset säännöt, 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.

Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, 
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.

Or. en

Tarkistus 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2. Edellä 29 artiklan 1–5 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa
kohti.

2. "Pakkauksen takapuolella olevan 
pakollisen ravintoarvoilmoituksen" on 
sisällettävä 29 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut kilokaloreina ilmaistu
energiamäärä ja kaikki pakolliset 
ravintoarvotiedot sekä tarvittaessa 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
vapaaehtoiset ravintoarvotiedot.
Ravintoaineiden määrä on ilmaistava 
tapauksen mukaan liitteessä XV 
säädetyssä esittämisjärjestyksessä sekä 
100:aa grammaa/millilitraa kohti että 
annosta kohti.
Tiedot on esitettävä taulukon muodossa, 
numeroarvot suorassa linjassa.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 313.

Tarkistus 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Edellä 29 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut energiasisältö ja 
ravintoaineiden määrät voidaan tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmaisumuodon lisäksi ilmaista tapauksen 
mukaan prosenttiosuuksina saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XIII olevassa B osassa, 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa tai 
annosta kohti.

4. Energiasisältö ja rasvan, tyydyttyneiden 
rasvojen, sokerin ja suolan määrät on
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmaisumuodon lisäksi ilmaistava
prosenttiosuuksina saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XIII olevassa B osassa, 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa tai 
annosta kohti.
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Or. en

Perustelu

Kuluttaja tarvitsee vertailuarvon, jotta hän voi määrittää tietyn ravintoaineen päiväsaannin.
Esimerkiksi ilmaisu "sisältää 7 grammaa suolaa 100:aa grammaa kohti" ei kerro kuluttajalle 
mitään keskimääräisestä suositeltavasta päiväsaannista.

Tarkistus 290
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Sen varmistamiseksi, että 
ravintoarvoilmoituksen ilmaiseminen 
annosta tai kulutusyksikköä kohti pannaan 
täytäntöön yhtenäisellä tavalla, ja jotta 
kuluttajalle tarjotaan yhdenmukainen 
vertailuperuste, komissio voi antaa
tiettyjen elintarvikeryhmien osalta säännöt 
tietojen ilmaisemisesta annosta tai 
kulutusyksikköä kohti 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä
noudattaen, ottaen huomioon kuluttajien 
todellisen kulutuskäyttäytymisen sekä 
ravitsemussuositukset.

4. Sen varmistamiseksi, että 
ravintoarvoilmoituksen ilmaiseminen 
annosta tai kulutusyksikköä kohti pannaan 
täytäntöön yhtenäisellä tavalla, ja jotta 
kuluttajalle tarjotaan yhdenmukainen 
vertailuperuste, komissio hyväksyy
tiettyjen elintarvikeryhmien osalta 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tietojen ilmaisemisesta annosta tai 
kulutusyksikköä kohti 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen, ottaen 
huomioon kuluttajien todellisen 
kulutuskäyttäytymisen sekä 
ravitsemussuositukset.

Or. en

Tarkistus 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ravintoarvoilmoituksen tiedot on 
merkittävä samaan nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
ravintoarvoilmoituksen tiedot on esitettävä 
pakkauksen etupuolella, ja niiden on 
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kokonaisuutena selkeässä muodossa ja 
tarpeen mukaan liitteessä XV säädetyssä 
esitysjärjestyksessä.

sisällettävä kilokaloreina ilmaistu 
energiamäärä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti ja grammoina 
ilmaistut pakolliset ravintoarvotiedot 
29 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa ja 
tarpeen mukaan liitteessä XV säädetyssä 
esittämisjärjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Nämä ravintoarvotiedot ovat kuluttajille tärkeimpiä, ja siksi ne on sijoitettava pakkauksen 
etupuolelle.

Tarkistus 292
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ravintoarvoilmoituksen tiedot on 
merkittävä samaan nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa ja 
tarpeen mukaan liitteessä XV säädetyssä 
esitysjärjestyksessä.

1. Edellä 29 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetut ravintoarvoilmoituksen tiedot on 
merkittävä samaan nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa ja 
tarpeen mukaan liitteessä XV säädetyssä 
esittämisjärjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 

2. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä pakkauksen 
takapuolella taulukon muodossa, jos tilaa 
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jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

on, numeroarvot suorassa linjassa. Jos tilaa 
ei ole, ilmoitus on esitettävä vaakasuorilla 
riveillä ja tarpeen mukaan liitteessä XV 
säädetyssä esittämisjärjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti taikka annosta 
kohti, ja se toistetaan pakkauksen 
etupuolen oikeanpuoleisessa alakulmassa 
3 mm:n kirjasinkokoa käyttäen kehyksen 
ympäröimänä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on hyväksyttävä kompromissi EP:n ja neuvoston kantojen välillä. EP:n tekstin 
mukaan energiasisältö on pakollinen (100:aa grammaa/millilitraa ja vapaaehtoisesti annosta 
kohti) pakkauksen etupuolen oikeanpuoleisessa alakulmassa. Sen sijaan neuvoston tekstin 
mukaan pakkauksen etupuolella vain "toistetaan" vapaaehtoisesti takapuolelle jo merkityt 
viiden ravintoaineen tiedot 100:aa grammaa/millilitraa kohti, mikä saattaa johtaa harhaan 
tuotteissa, joita pidetään kaupan 100:aa grammaa/millilitraa suuremmassa pakkauskoossa, 
esimerkiksi virvoitusjuomissa tai viljatuotteissa. Energiasisällön ilmoittaminen annosta kohti 
vaikuttaa siksi asianmukaisemmalta.

Tarkistus 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti taikka annosta 
kohti, ja se toistetaan pakkauksen 
etupuolen oikeanpuoleisessa alakulmassa 
3 mm:n kirjasinkokoa käyttäen kehyksen 
ympäröimänä.

Or. en

Tarkistus 296
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina annosta kohti, ja se 
toistetaan pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä selkeässä muodossa 
kehyksen ympäröimänä.

Or. en

Perustelu

Energiasisältöä koskevat tiedot ovat hyvin tärkeitä kuluttajalle, joten ne olisi toistettava 
pakollisen ravintoarvotaulukon lisäksi pakkauksen etupuolella. Ravintoarvotaulukossa olevat 
tiedot (ilmaistuina 100:aa grammaa/millilitraa kohti) mahdollistavat kyllä eri tuotteiden 
abstraktin vertailtavuuden, mutta energiasisältöä koskeva yksittäinen täydentävä tieto 
(ilmaistuna annosta kohti) antaa kuluttajalle tiedon annoksen konkreettisesta 
kaloripitoisuudesta.

Tarkistus 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältöä ja rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokereiden ja 
suolan määriä koskevat tiedot on 
toistettava pakkauksen etupuolella 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti ilmaistuina, ja 
lisäksi ne voidaan ilmaista annosta kohti.

Or. en

Perustelu

Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 298
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti taikka annosta 
kohti, ja se toistetaan pakkauksen 
etupuolen oikeanpuoleisessa alakulmassa 
3 mm:n kirjasinkokoa käyttäen kehyksen 
ympäröimänä.

Or. en

Perustelu

Energiasisältö on kuluttajien kannalta ratkaisevan tärkeä tieto, kun he valitsevat 
elintarvikkeita terveellisen ruumiinpainon ylläpitämiseksi. Koska energiasisältö ilmaistaan jo 
100:aa grammaa/millilitraa kohti pakollisessa ravintotaulukossa, pakkauksen etupuolella 
energiamäärä olisi ilmaistava annosta kohti. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoisia 
ruokavaliota koskevia valintoja yksilöllisten tarpeidensa mukaan yhdellä silmäyksellä 
selviävien todenperäisten tietojen perusteella sekä arvioida tuotteen asemaa päivittäisessä 
ruokavaliossaan.
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Tarkistus 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina annosta kohti, ja se 
toistetaan pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä selkeässä muodossa.

Or. en

Perustelu

Energiasisältö on kuluttajien kannalta ratkaisevan tärkeä tieto, kun he valitsevat 
elintarvikkeita terveellisen ruumiinpainon ylläpitämiseksi. Koska energiasisältö ilmaistaan jo 
100:aa grammaa/millilitraa kohti pakollisessa ravintotaulukossa, pakkauksen etupuolella 
energiamäärä olisi ilmaistava annosta kohti. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoisia 
ruokavaliota koskevia valintoja yksilöllisten tarpeidensa mukaan yhdellä silmäyksellä 
selviävien todenperäisten tietojen perusteella sekä arvioida tuotteen asemaa päivittäisessä 
ruokavaliossaan.

Tarkistus 300
János Áder

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti taikka annosta 
kohti, ja se toistetaan pakkauksen 
etupuolen oikeanpuoleisessa alakulmassa 
3 mm:n kirjasinkokoa käyttäen kehyksen 
ympäröimänä.

Or. en



PE460.950v01-00 112/166 AM\861438FI.doc

FI

Tarkistus 301
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Energiasisältö ilmaistaan 
kilokaloreina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti, ja se toistetaan 
'pakkauksen etupuolen' 
oikeanpuoleisessa alakulmassa 3 mm:n 
kirjasinkokoa käyttäen kehyksen 
ympäröimänä. Annospakkauksissa, joiden 
sisällön määrä on vähemmän kuin 
100 grammaa tai 100 millilitraa, 
energiasisältö voidaan vaihtoehtoisesti 
ilmaista kilokaloreina annosta kohti.

Or. de

Tarkistus 302
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 29 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan esittää yhdessä:

3. Energiasisältöä koskevat tiedot on 
toistettava pakkauksen etupuolella 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti ja tapauksen 
mukaan annosta kohti, jos valmiiksi 
pakatun elintarvikkeen merkinnät 
sisältävät 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen.
Lisäksi voidaan toistaa rasvan, 
tyydyttyneiden rasvahappojen, sokereiden 
ja suolan määrät ilmaistuina 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti ja tapauksen 
mukaan annosta kohti:

Or. fr
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Perustelu

Energiasisällön ilmoittaminen pakkauksen etupuolella pelkästään 100:aa grammaa tai 
millilitraa kohti saattaa johtaa harhaan tuotteissa, joita pidetään kaupan pienemmässä 
pakkauskoossa, esimerkiksi virvoitusjuomissa ja viljatuotteissa. On oltava mahdollista 
mainita 100:aa grammaa/millilitraa koskevien tietojen lisäksi myös annoskohtainen 
energiasisältö. Tarkistus voisi olla hyväksyttävä kompromissi parlamentin 1. käsittelyn 
kannan ja neuvoston kannan välillä.

Tarkistus 303
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot voidaan esittää yhdessä:

3. Edellä 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toistettava yhdessä pakkauksen 
etupuolella, ja ne on ilmaistava tekstillä
"vähäinen", "kohtalainen" tai "runsas" 
vihreään, keltaiseen ja punaiseen väriin 
yhdistettyinä.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 314.

Tarkistus 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 29 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan esittää yhdessä:

3. Jos valmiiksi pakatun elintarvikkeen 
merkinnät sisältävät 29 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen, energiasisältöä 
koskeva tieto on toistettava pakkauksen 
etupuolella 100:aa grammaa/millilitraa 
kohti ja annosta kohti.
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Lisäksi siinä voidaan toistaa rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokereiden ja 
suolan määrät ilmaistuina 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti tai annosta 
kohti:

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen katsotaan olevan hyväksyttävä kompromissi ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksytystä EP:n kannasta ja neuvoston kannasta, jonka mukaan pakkauksen etupuolella 
vain "toistetaan" vapaaehtoisesti takapuolelle jo merkityt viiden ravintoaineen tiedot 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti ja annosta/kulutusyksikköä kohti.

Tarkistus 305
Kartika Tamara Liotard

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

Neuvoston kanta Tarkistus

Mainittu on pakollista vain seuraavien 
elintarvikeryhmien kohdalla:
– valmisateriat;
– eläinperäiset valmisteet;
– valmiiksi pakatut välipalat ja voileivät;
– aamiaisviljatuotteet;
– elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY1 määritellyt 
muut alkoholittomat juomat kuin maito ja 
hedelmämehut;
– muut jalostetut valmisruoat.
Mainittuihin tuoteryhmiin 
kuulumattomien elintarvikkeiden 
kohdalla a ja b alakohtien soveltamien on 
vapaaehtoista.
Vertailuarvot vähäiselle (vihreä), 
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kohtalaiselle (keltainen) tai runsaalle 
(punainen) määritetään 100:aa 
grammaa/millilitraa kohti ja vahvistetaan 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella, jollei 50 ja 
51 artiklassa säädetyistä edellytyksistä 
muuta johdu.
__________________
1 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58.

Or. en

Tarkistus 306
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) muussa kuin tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa nähtävissä 
olevassa kentässä; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 307
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) muussa kuin tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa nähtävissä olevassa kentässä;
ja

a) muussa kuin tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa nähtävissä olevassa kentässä, 
jolloin energiasisältö voidaan ilmoittaa 
myös erillään muista 'pakkauksen 
etupuolella' olevista tiedoista;

Or. de
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Perustelu

Tämä tarkistus täydentää esittelijän tarkistusta 72 ja siinä yksinomaan selvennetään, että ns. 
viisi suurta voidaan toistaa myös erillään toisistaan (esimerkiksi energiasisältö pakkauksen 
etupuolella ja ravintoarvotiedot jossain muussa kohdassa). Muuten energiasisältö 
ilmoitettaisiin kolmeen kertaan: taulukossa, pakollisena pakkauksen etupuolella (esittelijän 
tarkistus 70) ja vielä kerran vapaaehtoisesti toistettuna.

Tarkistus 308
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) muussa kuin tämän artiklan 
2 kohdassa määritellyssä muodossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 309
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

b) muussa kuin tämän artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä muodossa.

b) muussa kuin tämän artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä muodossa, jolloin voidaan 
näkyvyyden parantamiseksi käyttää myös 
graafisia muotoja, tai

Or. de

Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän tarkistusta 72. Kuluttajien on usein helpompi ymmärtää 
ravintoarvotietoja, jos ne esitetään graafisesti. Tämän pitäisi olla mahdollista toistettaessa 
ns. viisi suurta muualla kuin taulukossa.
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Tarkistus 310
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

b a) pelkästään annosta tai 
kulutusyksikköä kohti yhdessä liitteessä 
XIII olevassa B osassa vahvistettujen 
saannin vertailuarvojen prosenttiosuuden 
kanssa, jolloin energiasisältö voidaan 
ilmoittaa myös erillään muista tiedoista.

Or. de

Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän tarkistusta 72. Vertailukelpoisuuden vuoksi arvot on 
ehdottomasti ilmoitettava 100:aa grammaa/millilitraa kohti. Tietyissä tapauksissa on 
kuitenkin järkevää ja helpompaa ilmoittaa ns. viiden suuren ravintoarvotiedot vain annosta 
kohti.

Tarkistus 311
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän kohdan yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi komissio 
voi 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen antaa
säännöt 29 artiklan 1–5 kohdassa
tarkoitetun sellaisen energiasisällön ja 
ravintoaineiden määrän osalta, jota voidaan 
pitää vähäisenä.

Tämän kohdan yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi komissio 
voi 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
29 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
sellaisen energiasisällön ja ravintoaineiden 
määrän osalta, jota voidaan pitää 
vähäisenä.

Or. en
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Tarkistus 312
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

...44 Poistetaan.
__________________
44. * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kahdeksan vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 313
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 
32 artiklassa tarkoitettujen ilmaisutapojen 
ja 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
esitystavan lisäksi 29 artiklan 1–
5 kohdassa tarkoitetut energiasisältö ja 
ravintoaineiden määrä voidaan ilmoittaa 
muilla ilmaisu- ja/tai esitystavoilla 
käyttämällä graafisia muotoja tai tunnuksia 
sanojen tai numeroiden lisänä edellyttäen, 
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 
32 artiklassa tarkoitettujen ilmaisutapojen 
ja 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
esitystavan lisäksi 29 artiklan 1, 2 ja 
5 kohdassa tarkoitetut energiasisältö ja 
ravintoaineiden määrä voidaan ilmoittaa 
muilla ilmaisu- ja/tai esitystavoilla 
käyttämällä graafisia muotoja tai tunnuksia 
sanojen tai numeroiden lisänä edellyttäen, 
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1924/2006 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, tämän asetuksen 
soveltamiseksi voidaan käyttää selittäviä 
tietoja ilmaistaessa tai esitettäessä tietoja 
energiasisällöstä sekä rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokereiden ja 
suolan määristä.

Or. en

Perustelu

Näin voidaan edelleen käyttää vapaaehtoisia järjestelmiä, jotka ovat joissakin jäsenvaltioissa 
osoittautuneet kuluttajien kannalta erittäin hyödyllisiksi.

Tarkistus 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ne eivät johda kuluttajaa harhaan, kuten 
7 artiklassa tarkoitetaan;

a) ne perustuvat luotettavaan, 
riippumattomaan kuluttajatutkimukseen 
ja ne eivät johda kuluttajaa harhaan, kuten 
7 artiklassa tarkoitetaan;

Or. en

Tarkistus 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

a a) niiden kehittäminen on tulosta 
kaikkien sidosryhmien laajasta 
kuulemisesta;

Or. en

Tarkistus 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

c) niitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
ilmaisu- tai esitystavan; sekä

c) niitä tukee riippumaton näyttö siitä, että 
kuluttajat ymmärtävät tiedon ilmaisu- tai 
esitystavan; sekä

Or. en

Tarkistus 318
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

d a) ne ovat objektiivisia ja syrjimättömiä;

Or. es

Tarkistus 319
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

d b) niiden soveltaminen ei saa luoda 
esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.

Or. es

Tarkistus 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Jos liitteessä V mainittujen 
elintarvikkeiden ravintoarvoilmoitus on 
pakollinen siksi, että tuote sisältää 
ravitsemus- tai terveysväitteen, 
ravintoarvoilmoituksen tai minkään sen 
osan ei tarvitse olla pääasiallisessa 
nähtävissä olevassa kentässä.

Or. en

Perustelu

Liitteessä V mainittuihin elintarvikkeisiin ei sovelleta pakollista 
ravintoarvoilmoitusvaatimusta, sillä ne sisältävät merkityksettömiä määriä ravintoaineita. 
Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 7 artiklan mukaan kaikissa elintarvikkeissa on kuitenkin 
oltava pakollinen ravintoarvoilmoitus, jos niistä esitetään ravitsemus- tai terveysväite, vaikka 
ne olisikin mainittu liitteessä V. Ilmoituksen tai sen osien merkitseminen pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään ei ole toteutettavissa pienissä pakkauksissa. Liitteessä V mainitut 
elintarvikkeet olisi siksi vapautettava tästä velvoitteesta, kun esitetään ravitsemus- tai 
terveysväitteitä.

Tarkistus 321
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

Helpottaakseen tällaisten täydentävien 
ilmaisu- ja esitystapojen käytön seurantaa 
jäsenvaltiot voivat vaatia elintarvikealan 
toimijoita, jotka saattavat niiden alueella 
markkinoille elintarvikkeita, joihin liittyy 
tuollaisia tietoja, ilmoittamaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
täydentävien ilmaisu- ja esitystapojen 
käytöstä ja toimittamaan niille 
asianmukaiset perustelut 1 kohdan a–
d alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
täyttymiseen liittyen. Tällaisissa 
tapauksissa voidaan myös vaatia
ilmoittamaan täydentävien ilmaisu- ja 
esitystapojen käytön lopettamisesta.

Helpottaakseen tällaisten täydentävien 
ilmaisu- ja esitystapojen käytön ja 
vaikutuksen seurantaa jäsenvaltioiden on 
vaadittava elintarvikealan toimijoita, jotka 
saattavat niiden alueella markkinoille 
elintarvikkeita, joihin liittyy tuollaisia 
tietoja, ilmoittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle täydentävien ilmaisu- ja 
esitystapojen käytöstä ja toimittamaan 
niille asianmukaiset perustelut 1 kohdan a–
d alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
täyttymiseen liittyen. Tällaisissa 
tapauksissa on myös vaadittava
ilmoittamaan täydentävien ilmaisu- ja 
esitystapojen käytön lopettamisesta.

Or. en

Tarkistus 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – alaviite 44 

Neuvoston kanta Tarkistus

____________________________ ____________________________

44. *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kahdeksan vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

44. *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 323
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta 
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Neuvoston kanta Tarkistus

6. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
antaa 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 1, 
3 ja 4 kohdan soveltamiseksi.

6. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
hyväksyy 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohdan 
soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Ilmausta 'kasvis-' ei saa käyttää 
elintarvikkeista, jotka muodostuvat 
tuotteista, jotka ovat peräisin kuolleista tai 
teurastetuista eläimistä taikka eläimistä, 
jotka kuolevat, kun niitä syödään, eikä 
elintarvikkeista, jotka on tehty näistä 
tuotteista tai niiden avulla. Ilmausta 
'vegaaninen' ei saa käyttää 
elintarvikkeista, jotka muodostuvat 
eläimistä tai eläinkunnan tuotteista, 
elävistä eläimistä saatavat tuotteet 
mukaan lukien, tai jotka on tehty 
eläimistä tai eläinkunnan tuotteista taikka 
niiden avulla.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 325
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Tietyille kohderyhmille, esimerkiksi 
lapsille, tarkoitettuja täydentäviä 
vapaaehtoisia ravintoarvotietoja saa 
esittää jatkossakin sillä edellytyksellä, että 
nämä erityiset vertailuarvot on todistettu 
tieteellisesti, eivät johda kuluttajaa 
harhaan ja ovat tässä asetuksessa 
vahvistettujen yleisten edellytysten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

On hyödyllisempää antaa lapsille tarkoitetuissa tai lapsia houkuttelevissa tuotteissa 
ravintoarvotiedot käyttäen lapsiin päteviä vertailuarvoja.

Tarkistus 326
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansallisia 
toimenpiteitä sellaisten seikkojen osalta, 
joita ei ole yhdenmukaistettu tällä 
asetuksella, edellyttäen että ne eivät estä, 
haittaa tai rajoita tämän asetuksen 
mukaisten tuotteiden liikkumista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan 
soveltamista.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on oltava säätämättä 
ravintoainemerkinnöistä 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia kuin 
tässä asetuksessa jo säädetään.

Or. en
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Perustelu

Neuvoston ehdotus antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden antaa merkintöjä koskevia 
pakollisia lisävaatimuksia. Nämä säännökset saattaisivat johtaa runsaaseen määrään 
kansallisia sisäsääntöjä, jotka haittaisivat vakavasti sisämarkkinoiden toimintaa ja joiden 
täytäntöönpano olisi toimijoille äärimmäisen työlästä. Tätä varten 37 artiklaan on lisätty uusi 
2 kohta, joka vastaa nykyistä lainsäädäntöä eli ravintoarvomerkintädirektiivin 90/496/ETY 
7 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 327
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan nojalla 
ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöpaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöpaikan välillä on osoitettu olevan 
yhteys. Antaessaan nämä toimenpiteet 
komissiolle tiedoksi jäsenvaltioiden on 
esitettävä näyttö siitä, että valtaosa 
kuluttajista pitää tämän tiedon antamista 
erittäin merkittävänä.

2. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan nojalla 
ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöpaikan pakollista ilmoittamista.

Or. it

Tarkistus 328
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan nojalla 
ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöpaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 

2. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan nojalla 
ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöpaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
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tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöpaikan välillä on osoitettu olevan 
yhteys. Antaessaan nämä toimenpiteet 
komissiolle tiedoksi jäsenvaltioiden on 
esitettävä näyttö siitä, että valtaosa 
kuluttajista pitää tämän tiedon antamista 
erittäin merkittävänä.

tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöpaikan välillä on osoitettu olevan 
yhteys. Antaessaan nämä toimenpiteet 
komissiolle tiedoksi jäsenvaltioiden on 
osoitettava, että tämän tiedon merkittävyys 
on tunnustettu lainsäädännössä.

Or. it

Tarkistus 329
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

a) 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen antaminen on 
pakollista;

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 toteuta toimenpiteitä, joissa 
vaaditaan kaikkien tai joidenkin kyseisten 
tietojen tai niiden osien antamista.

b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen muiden 
tietojen antaminen ei ole pakollista, elleivät 
jäsenvaltiot toteuta toimenpiteitä, joissa 
vaaditaan kaikkien tai joidenkin kyseisten 
tietojen tai niiden osien antamista.

Pk-yrityksiä lukuun ottamatta tämän 
kohdan säännöksiä ei sovelleta 
elokuvateatterien tarjoamiin 
ateriapalveluihin, jos elintarvikkeet on 
pakattu myyntitiloissa standardoituihin 
pakkauksiin, joiden koko on määritelty 
etukäteen, jolloin ruoan tai juoman
lopullinen määrä on määritelty ja 
mitattavissa.

Or. en
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Tarkistus 330
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

a) 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen antaminen on 
pakollista;

a) jäsenvaltiot voivat pyytää 9 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
tietojen antamista;

Or. es

Tarkistus 331
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettua 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevää pysyvää komiteaa, jos se pitää 
kuulemista hyödyllisenä tai jos jokin 
jäsenvaltio sitä pyytää.

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

Or. en

Perustelu

Kuten parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, yksi ehdotetun uuden asetuksen 
keskeisistä perusteista on sisämarkkinoiden tehostaminen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
helpottaminen. Kansalliset merkintälait voivat tunnetusti tehdä sisämarkkinoista 
hajanaisemmat, joten niitä olisi annettava vain avoimen valvontaprosessin jälkeen, kuten 
tehdään myös muiden sisämarkkinoita koskevien kansallisten lakiehdotusten kohdalla.
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Tarkistus 332
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
antaa uutta elintarviketietoja koskevaa 
lainsäädäntöä, saa toteuttaa suunnitellut 
toimenpiteet aikaisintaan kolmen 
kuukauden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta sillä 
edellytyksellä, että se ei ole saanut 
kielteistä lausuntoa komissiolta.

3. Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
antaa uutta elintarviketietoja koskevaa 
lainsäädäntöä, saa toteuttaa suunnitellut 
toimenpiteet aikaisintaan kolmen 
kuukauden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta.

Or. it

Tarkistus 333
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
komissio aloittaa ennen tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn sen 
määrittämiseksi, voidaanko suunnitellut 
toimenpiteet, tarvittaessa 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
muutettuina, panna täytäntöön.

4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
komissio aloittaa ennen tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn 
ehdottaakseen tarvittaessa 
tarkoituksenmukaisiksi katsottuja 
muutoksia.

Or. it

Tarkistus 334
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta 



AM\861438FI.doc 129/166 PE460.950v01-00

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
komissio aloittaa ennen tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn sen 
määrittämiseksi, voidaanko suunnitellut 
toimenpiteet, tarvittaessa 
tarkoituksenmukaisella tavalla muutettuina, 
panna täytäntöön.

4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
komissio aloittaa ennen tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelumenettelyn sen 
määrittämiseksi, voidaanko suunnitellut 
toimenpiteet, tarvittaessa 
tarkoituksenmukaisella tavalla muutettuina, 
panna täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 335
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 5 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 98/34/EY ei 
sovelleta toimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
tässä artiklassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Poistetaan.

__________________
47. EUVL C 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Perustelu

Kuten parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, yksi ehdotetun uuden asetuksen 
keskeisistä perusteista on sisämarkkinoiden tehostaminen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
helpottaminen. Kansalliset merkintälait voivat tunnetusti tehdä sisämarkkinoista 
hajanaisemmat, joten niitä olisi annettava vain avoimen valvontaprosessin jälkeen, kuten 
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tehdään myös muiden sisämarkkinoita koskevien kansallisten lakiehdotusten kohdalla.

Tarkistus 336
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Ottaakseen huomioon teknisen ja 
tieteellisen kehityksen, kuluttajien 
terveyden tai kuluttajien tarpeen saada 
tietoja ja niiden 10 artiklan 2 kohdan ja 
21 artiklan 2 kohdan säännösten 
mukaisesti, jotka koskevat liitteiden II ja 
III muuttamista, komissio voi muuttaa 
tämän asetuksen liitteitä 49 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä, jollei 
50 ja 51 artiklassa säädetyistä 
edellytyksistä muuta johdu.

Ottaakseen huomioon teknisen ja 
tieteellisen kehityksen, kuluttajien 
terveyden tai kuluttajien tarpeen saada 
tietoja ja niiden 10 artiklan 2 kohdan ja 
21 artiklan 2 kohdan säännösten 
mukaisesti, jotka koskevat liitteiden II ja 
III muuttamista, komissio voi muuttaa 
tämän asetuksen liitteitä 49 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 337
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan 
soveltamista, käyttäessään tällä asetuksella 
annettua valtaa hyväksyä toimenpiteitä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen tai 49–
52 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä komissio

1. Rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan 
soveltamista, käyttäessään tällä asetuksella 
annettua valtaa hyväksyä toimenpiteitä 
täytäntöönpanosäädöksillä 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen tai 
49 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä komissio

Or. en
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Tarkistus 338
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 
komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla
perustettu elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 339
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 340
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi 
vahvistetaan kolme kuukautta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 341
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi ...51 alkaen valta antaa 10 artiklan 
2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 
6 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 
35 artiklan 4 kohdassa ja 44 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto peruuta siirtoa 50 artiklan 
mukaisesti..

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 
tässä artiklassa säädettyjä ehtoja.

1 a. Valta antaa 10 artiklan 2 kohdassa, 
12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 
21 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 
2 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 
30 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklan 
4 kohdassa ja 44 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä siirretään viiden 
vuoden ajaksi ...* alkaen. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ilmoita vastustavansa jatkamista 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.
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1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 
6 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 
35 artiklan 4 kohdassa ja 44 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan seuraavana päivänä 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 342
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 50 ja 
51 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Säädösvallan siirron nojalla 10 artiklan 
2 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 
2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 
23 artiklan 2 kohdan, 29 artiklan 
6 kohdan, 30 artiklan 2 kohdan, 
35 artiklan 4 kohdan ja 44 artiklan 
mukaisesti annettu säädös voi tulla 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
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neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 343
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos ilmaantuu uusi vakava riski 
ihmisten terveydelle ja on kyse erittäin 
kiireellisestä tapauksesta, 10 artiklan 
2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettuihin delegoituihin 
säädöksiin sovelletaan 52 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 344
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
50 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen Poistetaan.
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 
6 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 
35 artiklan 4 kohdassa ja 44 artiklassa 
tarkoitetun vallan antaa delegoituja 
säädöksiä.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
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menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 345
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
51 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Delegoitujen säädösten vastustaminen Poistetaan.
1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen mainitun 
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määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa kyseistä säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 346
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei ole vastustettu 3 kohdan
mukaisesti.

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei ole vastustettu 2 kohdan
mukaisesti. Delegoitua säädöstä 
koskevassa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavassa tiedoksiannossa 
esitetään syyt kiireellisen menettelyn 
soveltamiselle.

Or. en

Tarkistus 347
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla annettua
delegoitua säädöstä koskevassa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle annettavassa 

2. Joko Euroopan parlamentti tai 
neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä 
49 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 



AM\861438FI.doc 137/166 PE460.950v01-00

FI

tiedoksiannossa ilmoitetaan syyt 
kiireellisen menettelyn käytölle.

menettelyä noudattaen. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
antaman vastustamispäätöstä koskevan 
ilmoituksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Ennen … päivää …kuuta …54** 
markkinoille saatettuja tai merkittyjä 
elintarvikkeita, jotka eivät ole 9 artiklan 
1 kohdan l alakohdassa säädetyn 
vaatimuksen mukaisia, voidaan pitää 
kaupan kunnes nämä elintarvikkeet 
loppuvat varastoista.

Poistetaan.

__________________
54. *** Virallinen lehti: pyydetään 
lisäämään päivämäärä, joka on 
seuraavan kuukauden ensimmäinen 
päivä, kun on kulunut viisi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kolmen vuoden siirtymäkausi on riittävä. Ei ole mitään syytä sille, että siirtymäkausi olisi 
ravintoarvoilmoitusta koskevan vaatimuksen kohdalla pidempi kuin kaikkien muiden 
elintarviketietojen kohdalla.

Tarkistus 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta 



PE460.950v01-00 138/166 AM\861438FI.doc

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

2. … päivän …kuuta …55 ja … päivän 
…kuuta …56 välisenä aikana silloin, kun 
ravintoarvoilmoitus annetaan 
vapaaehtoisesti, sen on oltava 29–
34 artiklan mukainen.

Poistetaan.

__________________
55. Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on seuraavan 
kuukauden ensimmäinen päivä, kun on 
kulunut kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
56. Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on seuraavan 
kuukauden ensimmäinen päivä, kun on 
kulunut viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Säännös ei enää ole tarpeen.

Tarkistus 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …* 
alkaen, lukuun ottamatta 9 artiklan 
1 kohdan l alakohtaa, jota sovelletaan … 
päivästä …kuuta …** alkaen.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta ….* 
alkaen.

________________________ ________________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on seuraavan kuukauden 
ensimmäinen päivä, kun on kulunut kolme 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on seuraavan kuukauden 
ensimmäinen päivä, kun on kulunut kolme 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.



AM\861438FI.doc 139/166 PE460.950v01-00

FI

** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on seuraavan 
kuukauden ensimmäinen päivä, kun on 
kulunut viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu
Kolme vuotta on riittävän pitkä aika, eikä ravintoarvoilmoitusta koskevalle vaatimukselle 
tarvitse säätää pidempää aikaa.

Tarkistus 351
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

a) energiasisältö; tai a) energiasisältö; tai
b) yksi tai useampi seuraavista 
ravintoaineista ja niiden erikseen 
mainituista osista:

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

– rasva (tyydyttyneet rasvat, transrasvat, 
kertatyydyttymättömät rasvat, 
monityydyttymättömät rasvat),

– rasva (tyydyttyneet rasvat, transrasvat, 
kertatyydyttymättömät rasvat, 
monityydyttymättömät rasvat),

– hiilihydraatti (sokerit, polyolit, 
tärkkelys),

– hiilihydraatti (sokerit, polyolit, 
tärkkelys),

– suola, – suola,

– ravintokuitu, – ravintokuitu, 
– proteiini, – proteiini,

– mikä tahansa vitamiini tai kivennäisaine, 
joka on lueteltu liitteessä XIII olevan 
A osan 1 kohdassa ja jota on tuotteessa 
liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdan 
määritelmän mukainen merkitsevä määrä;

– mikä tahansa vitamiini tai kivennäisaine, 
joka on lueteltu liitteessä XIII olevan 
A osan 1 kohdassa ja jota on tuotteessa 
liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdan 
määritelmän mukainen merkitsevä määrä;

Or. en
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Tarkistus 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – -1 kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

-1. GLUTAMIINIHAPPOA TAI SEN SUOLOJA 
SISÄLTÄVÄT ELINTARVIKKEET
Elintarvikkeet, jotka 
sisältävät yhtä tai useampia 
seuraavista 
elintarvikelisäaineista: 
E620, E621, E622, E623, 
E624 ja E 625

"sisältää 
arominvahvennetta"

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on osa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 275.

Tarkistus 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Rituaaliteurastuksesta saatavat 
lihatuotteet
"Teurastuksesta ilman tainnutusta saatu 
liha"
1 a.1 Liha ja lihatuotteet, jotka on saatu 
eläimistä, joita ei tainnuteta ennen 
teurastusta, ts. rituaaliteurastetuista 
eläimistä

Or. en
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Tarkistus 354
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. ELINTARVIKKEET, JOIHIN LIITTYY ELÄINTEN 
HYVINVOINTIA KOSKEVIA NÄKÖKOHTIA
1a.1 Elintarvikkeet, jotka 
sisältävät halal-menetelmällä 
teurastettujen eläinten lihaa

"Tuote on peräisin 
halal-menetelmällä 
teurastetusta 
eläimestä"

1a.2 Elintarvikkeet, jotka 
sisältävät shechita-
menetelmällä teurastettujen 
eläinten lihaa

"Tuote on peräisin 
shechita-menetelmällä 
teurastetusta 
eläimestä"

Or. en

 Tarkistus 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 2.3 kohta – sarake 2

Neuvoston kanta  Tarkistus

'sisältää fenyylialaniinin lähteen'. "sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin 
lähde, joka ei ehkä sovi raskaana oleville 
naisille)".

Or. fr

Tarkistus 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 3 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. GLUTAMIINIHAPPOA TAI SEN SUOLOJA 
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SISÄLTÄVÄT ELINTARVIKKEET
3a.1 Elintarvikkeet, jotka 
sisältävät yhtä tai useampia 
seuraavista 
elintarvikelisäaineista: E620, 
E621, E622, E623, E624 ja 
E 625

"sisältää ruokahalua 
lisääviä ainesosia"

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 4.2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4.2 Muut kuin 
4.1 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet, joihin 
kofeiinia on lisätty 
ravitsemus- tai 
fysiologisessa 
tarkoituksessa.

"Lisätty kofeiinia. Ei 
suositella lapsille 
eikä raskaana 
oleville" samaan 
nähtävissä olevaan 
kenttään kuin 
tuotteen nimi ja 
tämän maininnan 
jälkeen sulkeisiin 
tämän asetuksen 
13 artiklan 
1 kohdassa säädetyllä 
tavalla 
kofeiinipitoisuus 
milligrammoina 
100:aa millilitraa 
kohti. Ravintolisissä 
kofeiinipitoisuus on 
ilmaistava 
pakkausmerkinnässä 
suositeltavaa 
päivittäisannosta 
kohden.

4.2 Muut kuin juomat, 
joihin kofeiinia on lisätty 
ravitsemus- tai
fysiologisessa 
tarkoituksessa.

"Sisältää
kofeiinia. Ei 
suositella lapsille 
eikä raskaana 
oleville" samaan 
nähtävissä olevaan 
kenttään kuin 
tuotteen nimi ja 
tämän maininnan 
jälkeen sulkeisiin 
tämän asetuksen 
13 artiklan 
1 kohdassa 
säädetyllä tavalla 
kofeiinipitoisuus 
milligrammoina 
100:aa millilitraa 
kohti. 
Ravintolisissä 
kofeiinipitoisuus 
on ilmaistava 
pakkausmerkinnäs
sä suositeltavaa 
päivittäisannosta 
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kohden.

Or. en

Perustelu

Sana 'sisältää' olisi teknisesti parempi, jotta vältetään lainsäädännön porsaanreiät; 
esimerkiksi guarana on lisäaine, joka sisältää luontaisesti paljon kofeiinia, eikä sitä tarvitsisi 
merkitä, jos käytetään sanaa 'lisätty'. Juomien, jotka sisältävät alle 150 mg/l kofeiinia, joka 
on lisätty aromia antamaan, ei pitäisi kuulua 4.2 kohdan merkintäsäännösten piiriin.

Tarkistus 358
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 4.2 kohta – sarake 2

Neuvoston kanta Tarkistus

4.2 Muut kuin 4.1 kohdassa 
mainitut elintarvikkeet, joihin 
kofeiinia on lisätty ravitsemus-
tai fysiologisessa tarkoituksessa. 

4.2 Muut kuin juomat, joihin kofeiinia on lisätty 
fysiologisessa tarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on osa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 275.

Tarkistus 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 5 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. RITUAALITEURASTUKSESTA SAATAVAT 
LIHATUOTTEET
5 a.1 Liha ja lihatuotteet, 
jotka on saatu eläimistä, joita 
ei tainnuteta ennen 

"Teurastuksesta 
ilman tainnutusta 
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teurastusta, ts. 
rituaaliteurastetuista 
eläimistä

saatu liha"

Or. en

Perustelu
Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 360
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite IV 

Neuvoston kanta Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. it

Tarkistus 361
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 19 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

19. Elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä 
tuottava valmistaja toimittaa suoraan 
loppukuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan loppukuluttajalle.

19. Elintarvikkeet, mukaan luettuina 
mikroyritysten ja paikallisten 
vähittäismyyjien käsityönä valmistetut 
tuotteet, joita pieniä tuotemääriä tuottava 
valmistaja toimittaa suoraan 
loppukuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan loppukuluttajalle.

Or. de
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Tarkistus 362
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 19 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

19 a. Pysyvästi merkityt lasipullot.

Or. it

Perustelu
Ks. parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 223.

Tarkistus 363
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 19 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

19 a. Käsityönä valmistetut tuotteet.

Or. en

Tarkistus 364
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 19 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

19 a. Pysyvästi merkityt lasipullot.

Or. en

Perustelu

Pysyvästi merkityt pullot ovat uudelleen käytettäviä lasipulloja, joissa on suoraan lasiin 
syövytetty tai kaiverrettu merkintä. Ehdotuksessa pakolliset vaatimukset on laajennettu 
koskemaan tällaisten pysyvästi merkittyjen pullojen ravintoarvomerkintöjä. Ottaen huomioon 
EU:ssa tällä hetkellä liikkeellä olevien tällaisten pullojen arvo (noin 60 miljoonaa euroa) ja 
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niiden pitkäikäisyys (8–12 vuotta) olisi tuettava EP:n ensimmäisen käsittelyn kantaa 
(tarkistukset 124 ja 223), että nämä pullot vapautetaan ravintoarvomerkintöjä koskevista 
vaatimuksista.

Tarkistus 365
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Liha- tai suolalihaleikkeen, -paistin, 
-viipaleen, -annoksen tai -ruhon 
muodossa olevan lihatuotteen 
merkinnöissä olevan elintarvikkeen 
nimen on sisällettävä maininta 
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 prosenttia tuotteen painosta;
– keittämättömän suolatun lihan osalta 
lisätty vesi, jonka osuus on enemmän kuin 
10 prosenttia tuotteen painosta.
Kalapalan, -fileen, -viipaleen tai 
annoksen muodossa olevan kalatuotteen 
merkinnöissä olevan nimen on 
sisällettävä maininta 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 prosenttia tuotteen painosta.

Or. en
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Tarkistus 366
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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, sulatettu, säilötty, savustettu), 
jos tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi 
johtaa ostotilanteessa harhaan.

Or. en

Tarkistus 367
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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, sulatettu, säilötty, savustettu), 
jos tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi 
johtaa ostajaa harhaan.

Or. en
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Tarkistus 368
János Áder

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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. en

Tarkistus 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta 

Neuvoston kanta 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, 
kylmäkuivattu, pakastettu, säilötty, 
savustettu, käsitelty hajunpoistoaineella), 
jos tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi 
johtaa ostajaa harhaan.

Or. it
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Tarkistus 370
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 371
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 372
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 373
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 374
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", mikäli 
mainitsematta jättäminen johtaisi 
harhaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitäisi saada tietoa ruokansa valmistusprosesseista, jos tiedon pois jättäminen 
johtaisi heitä harhaan elintarvikkeen luonteesta. Pakastusta käytetään 
elintarviketeollisuudessa erilaisissa toiminnoissa, kuten varastoinnissa ja helpottamaan 
tuotteiden viipaloimista. Jotta kuluttajat saavat mielekästä tietoa, on tärkeää selventää, 
milloin näitä säännöksiä sovelletaan. Niissä pitäisi keskittyä tapauksiin, joissa kyseessä on 
kuluttajan etu ja joissa tietojen antaminen estäisi kuluttajien harhaanjohtamisen.
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Tarkistus 375
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", paitsi jos 
tuote soveltuu uudelleen pakastettavaksi.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitäisi saada tietoa ruokansa valmistusprosesseista, jos tiedon pois jättäminen 
johtaisi harhaan elintarvikkeen väärentämättömyydestä. Pakastusta käytetään 
elintarviketeollisuudessa erilaisissa toiminnoissa, kuten kuljetuksessa ja varastoinnissa ja 
helpottamaan tuotteiden viipaloimista. Jotta kuluttajat saavat mielekästä tietoa, on tärkeää 
selventää, milloin näitä säännöksiä sovelletaan. Niissä pitäisi keskittyä tapauksiin, joissa 
tiedosta on käytännön hyötyä kuluttajalle esimerkiksi silloin, kun tuotetta ei voida pakastaa 
uudelleen, koska sen laatu tai turvallisuus heikkenisi.

Tarkistus 376
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", jos niistä on 
todettu olevan vaaraa terveydelle.

Or. en
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Tarkistus 377
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", jos niistä on 
todettu olevan vaaraa terveydelle.

Or. en

Tarkistus 378
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu".

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", paitsi jos 
elintarvike soveltuu uudelleen 
pakastettavaksi.

Or. en

Tarkistus 379
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 

2. Elintarvikkeissa, jotka on pakastettu 
ennen myyntiä ja jotka myydään 
sulatettuina, elintarvikkeen nimeen on 
liitettävä maininta "sulatettu", paitsi jos 
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liitettävä maininta "sulatettu". elintarvike soveltuu uudelleen 
pakastettavaksi.

Or. en

Perustelu

Mikäli aiemmin sulatetun tuotteen uudelleen pakastamisesta ei aiheudu elintarviketurvaan 
liittyvää huolta, maininnan "sulatettu" ei pitäisi olla pakollinen.

Tarkistus 380
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Jos 2 kohdan piiriin kuuluvissa 
elintarvikkeissa on enemmän kuin yksi 
ainesosa, maininta vaaditaan vain, kun 
koko tuote on pakastettu ennen myyntiä 
loppukuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitäisi saada tietoa ruokansa valmistusprosesseista, jos tiedon pois jättäminen 
johtaisi heitä harhaan elintarvikkeen luonteesta. Pakastusta käytetään 
elintarviketeollisuudessa erilaisissa toiminnoissa, kuten varastoinnissa ja helpottamaan 
tuotteiden viipaloimista. Jotta kuluttajat saavat mielekästä tietoa, on tärkeää selventää, 
milloin näitä säännöksiä sovelletaan. Niissä pitäisi keskittyä tapauksiin, joissa kyseessä on
kuluttajan etu ja joissa tietojen antaminen estäisi kuluttajien harhaanjohtamisen.

Tarkistus 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 a kohta (uusi) 
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Neuvoston kanta Tarkistus

B a OSA – MAKKAROIHIN 
KÄYTETTÄVIEN SUOLIEN 
MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT 
ERITYISVAATIMUKSET
Makkaroihin käytettävät suolet merkitään 
aineosien luetteloon seuraavasti:
"luonnonsuoli", kun makkaran 
valmistukseen käytetty suoli on peräisin 
sorkkaeläinten suolistosta;
"keinosuoli" kaikissa muissa tapauksissa.
Jos keinosuoli ei ole syötävä, se on 
merkittävä vastaavasti.

Or. de

Tarkistus 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Elintarvikkeissa, joissa kuluttajien 
odottama normaalisti käytetty tai 
luonnostaan oleva ainesosa on korvattu 
jollakin muulla ainesosalla, merkinnässä on 
oltava (ainesosaluettelon lisäksi) selkeä 
maininta ainesosasta, jota korvaamiseen 
on käytetty osittain tai kokonaan.

4. Elintarvikkeissa, joissa kuluttajien 
odottama normaalisti käytetty tai 
luonnostaan oleva ainesosa on korvattu 
jollakin muulla ainesosalla, merkinnässä on 
oltava (ainesosaluettelon lisäksi) näkyvällä 
paikalla jokin seuraavista maininnoista:

a) "(elintarvikkeen nimi) valmistuksessa 
käytetty (korvaavan ainesosan tai 
korvaavien ainesosien nimi) (korvatun 
ainesosan tai korvattujen ainesosien nimi) 
sijasta" tai
b) "(elintarvikkeen nimi) käytetty 
(korvatun ainesosan tai korvattujen 
ainesosien nimi) korviketta" tai 
(elintarvikkeen nimi) käytetty (korvatun 
ainesosan tai korvattujen ainesosien nimi) 
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jäljitelmää".

Or. de

Perustelu

Neuvoston kannan säännös saattaisi johtaa siihen, että elintarvikkeiden valmistajat 
merkitsevät kyseisissä elintarvikkeissa käytetyt korvaavat ainesosat mutkikkailla ja pitkillä
kiertoilmauksilla. Kuluttajansuojan parantamiseksi tarvitaan ehdottomasti selkeää ja 
ymmärrettävää merkintää, josta kuluttaja saa välittömästi tietoisen ostopäätöksen kannalta 
olennaisen tiedon.

Tarkistus 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a.. Kun on kyse leikkeen, paistin, 
viipaleen, annoksen tai ruhon muodossa 
olevasta lihatuotteista sekä kalatuotteista, 
elintarvikkeen nimen on sisällettävä 
maininta muusta eläimestä peräisin 
olevista lisätyistä ainesosista.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 b kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

4 b. Liha- tai suolalihaleikkeen, -paistin, 
-viipaleen, -annoksen tai -ruhon 
muodossa olevan lihatuotteen 
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merkinnöissä olevan elintarvikkeen 
nimen on sisällettävä maininta 
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 prosenttia tuotteen painosta,
– keittämättömän suolatun lihan osalta 
lisätty vesi, jonka osuus on enemmän kuin 
10 prosenttia tuotteen painosta.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 c kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

4 c. Kalapalan, -fileen, -viipaleen tai 
annoksen muodossa olevan kalatuotteen 
merkinnöissä olevan nimen on 
sisällettävä maininta 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 prosenttia tuotteen painosta.

Or. en
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Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 386
Andrés Perello Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 1 kohta – sarake 2 – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

"Öljy", täydennettynä "Öljy", täydennettynä

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä "kasvi" 
tai "eläin"; taikka

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä "eläin"; 
taikka

– viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään

– viittauksella öljyn erityiseen 
kasvialkuperään

Or. es

Perustelu
Ks. ensimmäisen käsittelyn tarkistus 263.

Tarkistus 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 1 kohta – sarake 2 – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

"Öljy", täydennettynä "Öljy", täydennettynä tarpeen mukaan joko 
etuliitteellä "eläin" (tai viittauksella 
erityiseen eläinalkuperään) taikka 
viittauksella öljyn erityiseen 
kasvialkuperään.

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä "kasvi" 
tai "eläin"; taikka

Saattaa sisältää -merkintä vaaditaan, jos 
ei voida taata, ettei tiettyjä kasviöljyjä 
esiinny.

– viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään

Or. en
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Tarkistus 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 1 kohta – sarake 2 – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

"Öljy", täydennettynä "Öljy", täydennettynä tarpeen mukaan joko 
etuliitteellä "eläin" (tai viittauksella 
erityiseen eläinalkuperään) taikka 
viittauksella öljyn erityiseen 
kasvialkuperään.

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä "kasvi" 
tai "eläin"; taikka

Saattaa sisältää -merkintä vaaditaan, jos 
ei voida taata, ettei tiettyjä kasviöljyjä 
esiinny.

– viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään

Or. en

Perustelu
Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. 

Tarkistus 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 1 kohta – sarake 2 – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos öljy on kovetettu, öljyn nimeen on 
liitettävä tapauksen mukaan maininta 
"kokonaan kovetettu" tai "osittain 
kovetettu", paitsi jos tyydyttyneiden ja 
transrasvojen määrä sisältyy 
ravintoarvoilmoitukseen.

Jos öljy on kovetettu, öljyn nimeen on 
liitettävä tapauksen mukaan maininta 
"kokonaan kovetettu" tai "osittain 
kovetettu".

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 390
Andrés Perello Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 2 kohta – sarake 2 – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

"Rasva", täydennettynä "Rasva", täydennettynä viittauksella rasvan 
erityiseen kasvi- tai eläinalkuperään

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä 
"kasvi" tai "eläin"; taikka
– viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään

Or. es

Perustelu

Ks. ensimmäisen käsittelyn tarkistus 279.

Tarkistus 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 2 kohta – sarake 2 – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

"Rasva", täydennettynä "Rasva", täydennettynä viittauksella rasvan 
erityiseen kasvi- tai eläinalkuperään

– tarpeen mukaan joko etuliitteellä 
"kasvi" tai "eläin"; taikka
– viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään

Or. en

Perustelu
EP:n ensimmäisen käsittelyn kanta.



PE460.950v01-00 160/166 AM\861438FI.doc

FI

Tarkistus 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – B osa – taulukko – 15 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

15 a. Hedelmistä, 
vihanneksista ja 
syötävistä kasveista tai 
kasvinosista peräisin 
olevat luontaiset 
uutteet, jotka saadaan 
mekaanis-fysikaalisella 
menettelyllä ja joita 
käytetään tiivistetyssä 
muodossa 
elintarvikkeiden 
värjäämiseen.

"Värjäävä elintarvike"

Or. en

Perustelu

Värjääviä elintarvikkeita käytetään muiden elintarvikkeiden ainesosina 
värjäämistarkoituksiin. Määritelmän avulla värjäävä käyttötarkoitus tehdään kuluttajille 
selväksi ainesosien luettelossa. Koska yhteisön säädökset eivät sisällä värjääviä 
elintarvikkeita koskevien tietojen antamisvelvollisuutta, on tarkoituksenmukaista korvata 
erityinen merkintä ilmoittamalla luokka.

Tarkistus 393
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – C osa – luettelo

Neuvoston kanta Tarkistus

Happo Happo

Happamuudensäätöaine Happamuudensäätöaine
Paakkuuntumisenestoaine Paakkuuntumisenestoaine

Vaahdonestoaine Vaahdonestoaine
Hapettumisenestoaine Hapettumisenestoaine
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Täyteaine Täyteaine
Väri Väri

Emulgointiaine Emulgointiaine
Sulatesuola1 Sulatesuola1

Entsyymit*
Kiinteyttämisaine Kiinteyttämisaine

Arominvahvenne Arominvahvenne
Jauhonparanne Jauhonparanne

Vaahdotusaine Vaahdotusaine
Hyytelöimisaine Hyytelöimisaine

Pintakäsittelyaine Pintakäsittelyaine
Kosteudensäilyttäjä Kosteudensäilyttäjä

Muunnettu tärkkelys2 Muunnettu tärkkelys2

Säilöntäaine Säilöntäaine

Ponneaine Ponneaine
Nostatusaine Nostatusaine

Kompleksinmuodostaja Kompleksinmuodostaja
Stabilointiaine Stabilointiaine

Makeutusaine Makeutusaine
Sakeuttamisaine Sakeuttamisaine

_________________ _________________
1 Vain sulatejuustoihin ja niihin perustuviin 
valmisteisiin. 

1 Vain sulatejuustoihin ja niihin perustuviin 
valmisteisiin. 

2 Yksilöllisen nimen tai E-numeron 
ilmoittaminen ei ole pakollista.

2 Yksilöllisen nimen tai E-numeron 
ilmoittaminen ei ole pakollista.
* Yksilöllisen 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" antaa 
kuluttajille riittävästi tietoa tuotteesta. Kyseessä ei ole uusi toimintatapa, vaan tätä linjaa on 
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noudatettu muunnellun tärkkelyksen suhteen jo vuosien ajan.

Tarkistus 394
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Aromit on merkittävä joko sanalla 
"aromi(t)" tai aromin tarkemmalla 
nimellä tai sen kuvauksella.

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista
aromit on merkittävä seuraavilla 
ilmaisuilla:
– "aromit"
tai aromin tarkempi nimi tai sen kuvaus, 
jos aromiaines sisältää elintarvikkeissa 
käytettävistä aromeista ja tietyistä 
ainesosista, joilla on aromaattisia 
ominaisuuksia, 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1334/2008(*) 3 artiklan 2 kohdan b, c, d, 
e, f, g ja h alakohdassa määriteltyjä 
aromeja;
– "savuaromi(t)" tai "elintarvikkeesta 
(elintarvikkeista) tai elintarvikeryhmästä 
tai raaka-aineesta (raaka-aineista) 
valmistettu (valmistetut) savuaromi(t)" 
(esimerkiksi pyökistä valmistettu 
savuaromi), jos aromiaines sisältää 
asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 
2 kohdan f alakohdassa määriteltyjä 
aromeja ja luovuttaa elintarvikkeeseen 
savun maun.

Or. en

Tarkistus 395
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 3 kohta 



AM\861438FI.doc 163/166 PE460.950v01-00

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Sanaa "luontainen" tai muuta 
asiallisesti samaa tarkoittavaa sanaa 
voidaan käyttää ainoastaan aromeista, 
joissa aromiaines sisältää yksinomaan 
niitä aromiaineita, jotka määritellään
asetuksen (EC) N:o 1334/2008/EY
3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja/tai 
niitä aromivalmisteita, jotka määritellään 
kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa.

3. Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
16 artiklan säännöksiä on noudatettava 
käytettäessä ilmaisua "luontainen" 
aromien kuvauksessa.

Or. en

Tarkistus 396
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – D osa – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos aromin nimi sisältää viittauksen 
kasvi- tai eläintuotteeseen tai näistä 
olevaan alkuperään, sanaa "luontainen" 
tai muuta asiallisesti samaa tarkoittavaa 
sanaa ei saa käyttää, ellei aromiainesta 
ole erotettu soveltuvin fysikaalisin 
menetelmin, entsymaattisin tai 
mikrobiologisin menetelmin tai 
perinteisin ruoanvalmistusmenetelmin 
yksinomaan tai lähes yksinomaan siitä 
elintarvikkeesta tai aromilähteestä, johon 
viitataan.

4. Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
16 artiklan 6 kohdasta poiketen ilmaisua
"luontainen aromi (luontaiset aromit)" 
voidaan käyttää myös silloin, kun 
mainitun artiklan 4 ja 5 kohdan ehdot 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Asetus olisi sovitettava yhteen aromien merkitsemissääntöjä koskevasta asetuksesta (EY) N:o 
1334/2008 johtuvien muutosten kanssa. Kuitenkin sellaiset ilmaukset kuin "luontainen 
mansikka-aromi muiden luontaisten aromien kanssa" ovat melko pitkiä. Tämän tarkistuksen 
3 kohta antaisi valmistajille joustovaraa.
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Tarkistus 397
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 1 c a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

1 c a. joihin sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä, joiden mukaan sisällön 
määrää ei tarvitse ilmoittaa enintään 
50 gramman painoisissa pakkauksissa.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot eri puolilla EU:ta ovat kehittäneet omia sääntöjään erilaisten 
elintarvikkeiden, etenkin makeisten, sisällön vähimmäispainovaatimuksista. Asetuksen 
muuttaminen niin, että siinä vaaditaan sisällön painon ilmoittamista, on todellinen rasite 
näitä tavaroita myyville pienyrityksille tuomatta todellista hyötyä kuluttajille. Jottei lisätä 
asetuksen muutosten vaikutuspiirissä olevien teollisuudenalojen rasitetta, näitä vaatimuksia 
koskevaa poikkeusta olisi jatkettava.

Tarkistus 398
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite XI 

Neuvoston kanta Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 25 artiklan 2 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 399
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – otsikko 1 
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Neuvoston kanta Tarkistus

LIHA, JONKA ALKUPERÄMAAN TAI 
LÄHTÖPAIKAN MERKINTÄ ON 
PAKOLLINEN

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 25 artiklan 2 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 400
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – 1 jakso – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN SAANNIN
VERTAILUARVOT (AIKUISET)

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN 
PÄIVÄSAANNIN VERTAILUARVOT 
(AIKUISET)

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 242).

Tarkistus 401
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – 2 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

– 15 prosenttia 1 kohdassa määritellyistä 
ravintoaineiden vertailuarvioista, jos 
pakkaus sisältää vain yhden annoksen.

– 15 prosenttia 1 kohdassa määritellyistä 
ravintoaineiden vertailuarvioista, jos 
pakkaus sisältää vain yhden annoksen;
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– 5 prosenttia suositellusta päiväsaannista 
100:aa kilokaloria kohti muiden 
tuotteiden kuin juomien osalta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan sellaisten elintarvikkeiden, jossa on runsaasti vettä, ja/tai 
elintarvikkeiden, joiden sisältämä energiamäärä on vähäinen, osalta ei saa mainita niiden 
sisältämää vitamiini- ja kivennäisainemäärää. Tämä ei vastaa Codex Alimentariuksen 
merkintäsäännöksiä, joiden mukaan kilokalorit on mahdollista esittää prosentteina. Koska 
vertailuarvoa (5 prosenttia suositellusta päiväsaannista) 100:aa kilokaloria kohti ei saa 
käyttää, monista vihanneksista tai maitotuotteista ei voi ilmoittaa niiden 
mikroravintoainesisältöä (vitamiinien ja kivennäisaineiden "lähde"), koska niissä on 
runsaasti vettä.

Tarkistus 402
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite XV – 1 kohta – johdantokappale 

Neuvoston kanta Tarkistus

Ravintoarvoilmoituksessa käytettävät 
energian [kilojoulea (kJ) ja kilokaloria 
(kcal)] ja painon [grammaa (g), 
milligrammaa (mg) ja mikrogrammaa (μg)] 
mittayksiköt sekä tietojen esittämisjärjestys 
ovat seuraavat:

Ravintoarvoilmoituksessa käytettävät 
energian kilokaloria (kcal)] ja painon 
[grammaa (g), milligrammaa (mg) ja 
mikrogrammaa (μg)] mittayksiköt sekä 
tietojen esittämisjärjestys ovat seuraavat:

Or. en

Perustelu

Kuten parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, ehdotetun uuden asetuksen 
tarkoituksena on parantaa kuluttajainformaatiota. Koska kalorit ovat parhaiten ymmärretty 
mittayksikkö ja monilla kuluttajilla on tunnetusti jo nyt vaikeuksia ymmärtää etiketeissä olevia 
tietoja muun muassa ravintoarvoista, kilojoulen käyttö on turhaa ja mahdollisesti haitallista.


