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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen hyväksymiseksi asetukseksi elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille
(17602/1/2010 – C7 – 2008/0028(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (17602/1/2010 – C7-
0000/2011),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0040),

– ottaa huomioon sitoumuksen, jonka komissio antoi parlamentin maaliskuun 2011 
täysistunnossa parlamentin kannan sisällyttämisestä toiseen käsittelyyn, ja sitoumuksen, 
jonka neuvoston edustaja antoi … maaliskuuta 2011 päivätyssä kirjeessä kyseisen kannan 
hyväksymisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan 
a alakohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa, joka 

(2) Turvallisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus on sisämarkkinoiden olennainen 
osa, joka vaikuttaa merkittävästi 

                                               
1 EUVL .................................
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vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa.

kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin 
etuihinsa. Tämä asetus hyödyttää 
sisämarkkinoita, sillä se yksinkertaistaa 
lainsäädäntöä, takaa oikeusvarmuuden ja 
vähentää hallinnollisia rasituksia. Lisäksi 
asetus hyödyttää kansalaisia, koska siinä 
edellytetään selkeitä, ymmärrettäviä ja 
helposti luettavia elintarvikemerkintöjä.

Or. en

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Ruokavalion ja terveyden välinen 
suhde ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvan 
ruokavalion valinta herättävät yleistä 
mielenkiintoa. Komission 30 päivänä 
toukokuuta 2007 julkaistussa valkoisessa 
kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta, 
jäljempänä 'komission valkoinen kirja', 
todetaan, että ravintoarvomerkinnät ovat
tehokas väline tiedon antamiseksi 
kuluttajille elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja kuluttajien tietoon 
perustuvien valintojen helpottamiseksi. 
Komission 13 päivänä maaliskuuta 2007 
antamassa tiedonannossa "EU:n 
kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 
2007–2013 – Kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, 
hyvinvoinnin parantaminen ja tehokas 
suojaaminen" painotetaan, että sekä 
toimivan kilpailun että kuluttajien 
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että 
kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 

(10) Suuri yleisö on kiinnostunut 
ruokavalion ja terveyden välisestä 
suhteesta ja yksilöllisiin tarpeisiin 
soveltuvan ruokavalion valinnasta. 
Komission 30 päivänä toukokuuta 2007 
antamassa valkoisessa kirjassa 
ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen 
liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta 
eurooppalaisesta strategiasta, jäljempänä 
'komission valkoinen kirja', todetaan, että 
ravintoarvomerkinnät ovat yksi keino 
tiedottaa kuluttajille elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja auttaa heitä tekemään
tietoon perustuvia valintoja. Valistus- ja 
tiedotuskampanjat ovat tärkeä väline, 
jolla voidaan auttaa kuluttajia 
ymmärtämään elintarviketietoja. Unionin 
kuluttajapoliittisessa strategiassa vuosiksi 
2007–2013 painotetaan, että on sekä 
toimivan kilpailun että kuluttajien 
hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että 
kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 
edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajien mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
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edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajien mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja.

tietoon perustuvia valintoja. Lisäksi on 
mielekästä ja asianmukaista, että 
kuluttajilla on jäsenvaltioissa käytössään 
puolueeton tietolähde elintarvikkeita 
koskevien yksittäisten kysymysten 
selvittämistä varten. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaisia puhelinpalveluita, joiden 
rahoittamiseen elintarviketeollisuus voisi 
osallistua.

Or. en

Tarkistus 3

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(11) Oikeusvarmuuden parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon rationaalisuuden ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
direktiivit 90/496/ETY ja 2000/13/EY olisi 
kumottava ja korvattava yhdellä 
asetuksella, joka luo varmuutta sekä 
kuluttajien että toimialan keskuudessa ja 
vähentää hallinnollista taakkaa.

(11) Oikeusvarmuuden parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon rationaalisuuden ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
direktiivit 90/496/ETY ja 2000/13/EY olisi 
kumottava ja korvattava yhdellä 
asetuksella, joka luo varmuutta sekä 
kuluttajien että sidosryhmien keskuudessa 
ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Or. en

Tarkistus 4

Neuvoston kanta
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, 

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

elintarvikkeiden tarjoilu tai myynti
esimerkiksi hyväntekeväisyystapahtumissa 
tai markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja elintarvikkeiden 
myynti maatalouden suoramarkkinoinnin 
eri muodoissa eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 5

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(15a) Kohtuuttomien rasitusten 
välttämiseksi elintarvikealan 
pienteollisuuden ja vähittäiskaupan pienet 
ja keskisuuret yritykset, joihin kuuluvat 
myös suurtaloudet, olisi vapautettava 
merkintävaatimuksista, samoin kuin 
esipakkaamattomat tuotteet yleisesti.

Or. en

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(17) Pakollisten elintarviketietojen 
ilmoittamisvaatimuksen ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava se, että kuluttajat 
pystyvät tunnistamaan elintarvikkeen, 
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti ja 
tekemään valintoja, jotka soveltuvat heidän 
yksilöllisiin ruokavaliotarpeisiinsa. Tämän 
tavoitteen mukaisesti elintarvikealan 
toimijoiden olisi helpotettava sitä, että 
nämä tiedot ovat myös näkövammaisten 

(17) Vaadittaessa elintarvikkeita koskevia 
pakollisia tietoja on tavoitteena se, että 
kuluttajat pystyvät tekemään tietoisia 
ostopäätöksiä, jotka soveltuvat heidän 
yksilöllisiin ruokavaliotoiveisiinsa ja 
-tarpeisiinsa. Tämän tavoitteen mukaisesti 
elintarvikealan toimijoiden olisi 
helpotettava sitä, että nämä tiedot ovat 
myös näkövammaisten saatavilla.
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saatavilla.

Or. en

Tarkistus 7

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(18) Jotta elintarviketietoja koskeva 
lainsäädäntö voisi mukautua kuluttajien 
muuttuviin tietotarpeisiin, pakollisten 
elintarviketietojen tarvetta harkittaessa 
olisi otettava huomioon kuluttajien 
valtaosan laajalti osoittama mielenkiinto 
tiettyjen tietojen saamista kohtaan.

(18) Jotta elintarviketietoja koskeva 
lainsäädäntö voisi mukautua kuluttajien 
muuttuviin tietotarpeisiin ja vältettäisiin 
turhaa pakkausjätettä, elintarvikkeiden 
pakollisten merkintöjen olisi rajoituttava 
perustietoihin, jotka todistetusti 
kiinnostavat kuluttajien valtaosaa.

Or. en

Tarkistus 8

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 23 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(23) Jotta elintarviketietojen alalla 
tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, komissiolle olisi annettava 
toimivalta mahdollistaa tiettyjen tietojen 
saataville asettaminen vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuuleminen voisi 
helpottaa elintarviketietoihin liittyvien 
vaatimusten oikea-aikaista ja oikein 
kohdennettua muuttamista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 9

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 25 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(25) Elintarvikkeiden merkintöjen olisi 
oltava selviä ja ymmärrettäviä, jotta 
kuluttajat voisivat niiden perusteella tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida merkintöihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja pieni 
kirjasinkoko on yksi suurimmista syistä 
siihen, että kuluttajat ovat tyytymättömiä 
elintarvikkeiden merkintöihin. Kaikkien 
luettavuuteen liittyvien seikkojen 
huomioon ottamiseksi olisi kuitenkin
kehitettävä kokonaisvaltainen 
lähestymistapa.

(25) Elintarvikkeiden merkintöjen olisi 
oltava selviä ja ymmärrettäviä, jotta 
kuluttajat voisivat niiden perusteella tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan hyvä luettavuus on tärkeä tekijä, 
kun halutaan maksimoida merkintöihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja tuotetiedot, joita 
ei pysty lukemaan, ovat yksi suurimmista 
syistä siihen, että kuluttajat ovat 
tyytymättömiä elintarvikkeiden 
merkintöihin. Kaikkien luettavuuteen 
liittyvien seikkojen huomioon ottamiseksi 
olisi siksi kehitettävä kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka sisältää kirjasinlajin, 
värin ja kontrastin. 

Or. en

Tarkistus 10

Neuvoston kanta
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 

Poistetaan.
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vihanneksista käyttämällä valmistettuihin 
juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, 
hunajasimaan, ja kaiken tyyppisiin 
oluihin.

Or. en

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
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 laadittava viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta selvitys siitä, olisiko 
alkoholijuomat sisällytettävä tämän 
asetuksen soveltamisalaan varsinkin 
energiasisältöä koskevien tietojen 
ilmoittamisvelvoitteen vuoksi. 

Or. en

Tarkistus 12

Neuvoston kanta
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 

(33) Alkuperän merkitseminen on tullut 
pakolliseksi naudanlihalle ja 
naudanlihatuotteille unionissa naudan 
BSE-taudin jälkeen. Euroopan unionissa 
kulutetaan paljon muuta lihaa kuten 
sianlihaa, lampaan- ja vuohenlihaa sekä 
siipikarjanlihaa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista selvittää pakollista 
alkuperäilmoitusta näille tuotteille. 
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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. 

Erityiset alkuperävaatimukset voisivat 
vaihdella eri lihan välillä eläinlajien 
ominaispiirteiden mukaisesti. 
Alkuperäilmoituksen tapauksessa 
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

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
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 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 

(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 olisi tarkasteltava. 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 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 
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mahdollisimman pian. Komissio voi esittää 
kertomusten johtopäätösten perusteella 
ehdotuksia sovellettavien unionin 
säännösten muuttamiseksi tai se voi tehdä 
uusia aloitteita tarpeen mukaan 
alakohtaisesti.

mahdollisimman pian. Komissio voi esittää 
kertomusten johtopäätösten perusteella 
ehdotuksia sovellettavien unionin 
säännösten muuttamiseksi tai se voi tehdä 
uusia aloitteita tarpeen mukaan 
alakohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 14

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(36) Elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus 
koskee tietoja elintarvikkeiden sisältämästä 
energiasta ja tietyistä ravintoaineista. 
Ravintoarvotietojen pakollisella 
antamisella olisi edistettävä yleisön 
ravitsemuskasvatusta ja tuettava tietoon 
perustuvia elintarvikevalintoja.

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

Or. en

Tarkistus 15

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(36 a) Erikokoisissa pakkauksissa olevien 
tuotteiden vertailtavuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että ravintoarvo on 
edelleen ilmoitettava 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti, ja sallia 
tarvittaessa täydentävät annosta koskevat 
tiedot. Jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
yksittäispakkauksiin, ravintoarvot olisi 
ilmoitettava myös annosta kohti. Jotta 
annoksista ei annettaisi harhaanjohtavia 
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tietoja, komission olisi 
kuulemismenettelyn nojalla annettava 
määräyksiä annoskokojen 
yhdenmukaistamiseksi koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 16

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 41 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(41) Jotta toimialalle ei aiheutuisi turhaa 
taakkaa, tietyt elintarvikkeiden ryhmät, 
jotka ovat jalostamattomia tai joiden 
ravintoarvotiedot eivät ole kuluttajan 
valinnan kannalta määrääviä tekijöitä, olisi 
vapautettava ravintoarvoilmoituksen 
pakollisesta lisäämisestä, jollei kyseisten 
tietojen antamisvelvollisuutta ole asetettu 
muiden unionin sääntöjen nojalla.

(41) Jotta elintarvikkeiden tuottajille ja 
kauppiaille ei aiheutuisi turhaa taakkaa, 
tietyt elintarvikkeiden ryhmät, jotka ovat 
jalostamattomia tai joiden 
ravintoarvotiedot eivät ole kuluttajan 
ostopäätöksen kannalta määrääviä tekijöitä
tai joiden ulkoinen pakkaus tai etiketti on 
liian pieni pakollisten merkintöjen 
esittämiseen, olisi vapautettava 
ravintoarvoilmoituksen pakollisesta 
lisäämisestä, jollei kyseisten tietojen 
antamisvelvollisuutta ole asetettu muun
unionin lainsäädännön nojalla.

Or. en

Tarkistus 17

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 49 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(49) Jäsenvaltioiden olisi voitava säilyttää 
oikeus paikallisista olosuhteista ja 
käytännön syistä johtuen antaa 
säännöksiä pakkaamattomia 
elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisesta. Mahdollisista allergeeneista 
annettavia tietoja pidetään erittäin 
tärkeinä, vaikka muiden tietojen tarve on 
kuluttajien keskuudessa tällaisissa 

(49) Mahdollisista allergeeneista 
annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä 
allergioista kärsivien ihmisten kannalta 
myös, kun on kyse elintarvikkeista, joita ei 
ole pakattu, ja suurtalouksien 
tarjonnasta. Mahdollisia allergeeneja 
koskevat tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.
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tapauksissa vähäinen. Siitä, että 
useimpien ruoka-allergiareaktioiden 
aiheuttajat voidaan jäljittää 
pakkaamattomiin elintarvikkeisiin, on 
saatu näyttöä. Mahdollisia allergeeneja
koskevat tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

Or. en

Tarkistus 18

Neuvoston kanta
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.
Koska kansalliset merkintävaatimukset 
saattavat toimia vapaan liikkuvuuden 
esteinä sisämarkkinoilla, jäsenvaltioiden 
olisi lisäksi osoitettava asianomaisten 
toimien välttämättömyys ja määritettävä 
toimet, joihin ne ryhtyvät sen 
varmistamiseksi, että vaatimuksia 
sovelletaan kauppaa vähiten rajoittavalla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 19

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(55 a) Elintarvikealan pienteollisuuden 
tuotteissa sekä elintarvikealan 
vähittäiskaupan tuoretuotteissa, jotka 
valmistetaan myyntipaikassa, voi olla 
aineita, jotka aiheuttavat herkille 
henkilöille allergia- tai intoleranssioireita. 
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Koska kuitenkin juuri tuotteet, joita ei ole 
esipakattu, myydään suorassa 
asiakaskontaktissa, olisi vastaavat tiedot 
voitava antaa esimerkiksi 
myyntikeskusteluissa tai myyntitiloissa 
olevassa selvästi näkyvässä ilmoituksessa 
tai esillä olevassa tiedotusaineistossa.

Or. en

Tarkistus 20

Neuvoston kanta
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 elintarvikkeita koskevia tietoja 
annetaan loppukuluttajille. Sitä 
sovelletaan kaikkiin valmiiksi pakattuihin
elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu 
luovutettaviksi loppukuluttajalle, ja 
elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu 
toimitettaviksi suurtalouksille.

Rajoittamatta 42 artiklan soveltamista 
tätä asetusta ei sovelleta elintarvikkeisiin, 
jotka on pakattu suoraan myyntipaikalla 
ennen luovuttamista loppukuluttajalle 
välittömästi nautittavaksi.

Or. en

Tarkistus 21

Neuvoston kanta
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 22

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) 'suurtalouksilla' mitä tahansa laitoksia 
(mukaan lukien ajoneuvot ja kiinteät tai 
liikkuvat kojut), kuten ravintoloita, 
ruokaloita, kouluja ja sairaaloita, joissa 
osana toimintaa valmistetaan 
elintarvikkeita toimitettavaksi 
loppukuluttajalle, ja kyseiset 
elintarvikkeet ovat valmiita nautittavaksi 
ilman lisävalmistusta;

d) 'suurtalouksilla' mitä tahansa laitoksia 
(mukaan lukien ajoneuvot ja kiinteät tai 
liikkuvat kojut), kuten ravintoloita, 
ruokaloita, kouluja ja sairaaloita tai 
ateriapalveluja tarjoavia laitoksia, joissa 
osana toimintaa valmistetaan 
elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu 
suoraan loppukuluttajan nautittaviksi;

Or. en

Tarkistus 23

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella' 
loppukuluttajalle ja suurtalouksille 
sellaisenaan tarkoitettua myyntiyksikköä, 
joka käsittää elintarvikkeen ja pakkauksen, 
johon elintarvike on pakattu ennen 
myytäväksi toimittamista, riippumatta siitä, 
peittääkö pakkaus elintarvikkeen kokonaan 
tai vain osittain, kuitenkin aina siten, että 
sisällystä ei voi muuttaa avaamatta tai 
vaihtamatta pakkausta;

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella' 
loppukuluttajalle ja suurtalouksille 
sellaisenaan tarkoitettua myyntiyksikköä, 
joka käsittää elintarvikkeen ja pakkauksen 
riippumatta siitä, peittääkö pakkaus 
elintarvikkeen kokonaan tai vain osittain, 
kuitenkin aina siten, että sisällystä ei voi 
muuttaa avaamatta tai vaihtamatta 
pakkausta; 'Valmiiksi pakatulla 
elintarvikkeella' ei tarkoiteta 
elintarvikkeita, jotka on pakattu tuoreena 
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myyntipaikalla;

Or. en

Tarkistus 24

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

k a)'pääasiallisella nähtävissä olevalla 
kentällä' tai 'pakkauksen etuosalla' 
pakkauksen nähtävissä olevaa kenttää, 
jonka kuluttaja todennäköisimmin 
havaitsee ensimmäisenä ostohetkellä ja 
jonka avulla kuluttaja voi välittömästi 
määritellä, mistä tuotteesta on kyse ja, 
tarvittaessa, mikä on sen merkki. Jos 
pakkauksessa on monia samanlaisia 
'pääasiallisia nähtävissä olevia kenttiä' tai 
'pakkauksen etuosia', ne kaikki katsotaan 
'pakkauksen etuosaksi';

Or. en

Tarkistus 25

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – k b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

k b) 'luettavuudella' muun muassa 
kirjoitusta, painojälkeä, prässäystä, 
merkintää, kaiverrusta tai leimaa, jonka 
avulla näkökyvyltään normaalit kuluttajat 
voivat saada selvää tekstistä. Luettavuus 
riippuu kirjasinkoosta, kirjasinlajista, 
viivan paksuudesta, sanojen, kirjainten ja 
rivien välisestä etäisyydestä, kirjasinten 
leveyden ja korkeuden välisestä suhteesta 
sekä kirjoituksen ja taustan välisestä 
kontrastista;

Or. en
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Tarkistus 26

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – o a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

o a) 'yhden ainesosan elintarvikkeella' 
elintarvikkeita, jotka sisältävät vain yhtä 
ainesosaa, lukuun ottamatta suolaa, 
sokeria, mausteita, vettä, lisäaineita, 
aromeja ja entsyymejä;

Or. en

Tarkistus 27

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – p a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

p a) 'elintarvikkeen viimeisellä 
käyttöajankohdalla' päivämäärää, jona 
elintarvike on viimeistään käytettävä; 
Viimeisen käyttöajankohdan jälkeen 
elintarviketta ei saa enää tarjota 
sellaisenaan kuluttajille eikä sitä saa 
jalostaa;

Or. en

Tarkistus 28

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Elintarviketietojen antamisella on 
pyrittävä kuluttajien terveyden ja etujen
suojelun korkeaan tasoon antamalla 
loppukuluttajille perusta tietoon 
perustuvien valintojen tekemistä ja 
elintarvikkeiden turvallista käyttöä varten, 
kiinnittäen erityistä huomiota 

1. Elintarviketietojen antamisella on 
pyrittävä terveyden suojelun korkeaan 
tasoon, tuotteita koskevaan avoimuuteen 
ja niiden vertailtavuuteen kuluttajien 
eduksi ja antamaan perusta tietoon 
perustuvien valintojen tekemistä ja 
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terveydellisiin, taloudellisiin, ympäristöön 
liittyviin, sosiaalisiin ja eettisiin 
näkökohtiin.

elintarvikkeiden turvallista käyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 29

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Elintarvikkeiden merkintöjen on 
oltava keskivertokuluttajan helposti 
havaittavissa, luettavissa ja 
ymmärrettävissä.

Or. en

Tarkistus 30

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) tiedot kuluttajien terveyden suojelusta ja 
elintarvikkeen turvallisesta käytöstä. 
Tiedot on annettava erityisesti

b) tiedot kuluttajien terveyden suojelusta ja 
elintarvikkeen turvallisesta käytöstä. 
Tiedot on annettava erityisesti

i) koostumukseen liittyvistä 
ominaisuuksista, jotka voivat olla 
haitallisia tiettyjen kuluttajaryhmien 
terveydelle;

i) koostumukseen liittyvistä 
ominaisuuksista, jotka voivat olla 
haitallisia tiettyjen kuluttajaryhmien 
terveydelle;

ii) säilyvyydestä, säilytyksestä ja 
turvallisesta käytöstä;

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

iii) terveysvaikutuksista, mukaan luettuna 
elintarvikkeen haitallisen ja vaarallisen 
käytön riskit ja seuraukset;

Or. en



PR\858760FI.doc 21/54 PE460.612v01-00

FI

Tarkistus 31

Neuvoston kanta
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, mitä 
kustannuksia ja hyötyjä sidosryhmille 
(mukaan luettuna kuluttajat, tuottajat 
ym.) mahdollisesti aiheutuu siitä, että 
annetaan tiettyjä tietoja.

Or. en

Tarkistus 32

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Elintarviketiedot eivät saa johtaa 
harhaan, erityisesti 

1. Elintarviketiedot eivät saa johtaa 
harhaan, erityisesti

a) elintarvikkeen erityispiirteiden ja 
erityisesti sen luonteen, yksilöllisyyden, 
ominaisuuksien, koostumuksen, määrän, 
säilyvyyden, alkuperämaan tai lähtöpaikan, 
valmistus- tai tuotantomenetelmän osalta;

a) elintarvikkeen erityispiirteiden ja 
erityisesti sen luonteen, yksilöllisyyden, 
ominaisuuksien, koostumuksen, määrän, 
säilyvyyden, alkuperämaan tai lähtöpaikan, 
valmistus- tai tuotantomenetelmän osalta;

b) liittämällä elintarvikkeeseen vaikutuksia 
tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole;

b) liittämällä elintarvikkeeseen vaikutuksia 
tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole;

c) antamalla kuva, että elintarvikkeella on 
erityisiä erityispiirteitä, kun tosiasiassa 
kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on 
sellaisia erityispiirteitä;

c) antamalla kuva, että elintarvikkeella on 
erityisiä erityispiirteitä, kun tosiasiassa 
kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on 
sellaisia erityispiirteitä; 

c a) korostamalla erityisesti, että 
elintarvikkeessa ei ole tiettyjä ainesosia 
ja/tai ravintoaineita, kun niitä ei 
periaatteessa ole vastaavassakaan 
elintarvikkeessa

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

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

d a) ilmoittamalla, että elintarvikkeen 
sokeri- ja tai rasvapitoisuutta on 
merkittävästi alennettu, ellei samalla ole 
vastaavasti alennettu elintarvikkeen 
energiapitoisuutta;

Or. en

Tarkistus 33

Neuvoston kanta
8 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Elintarviketiedoista vastuussa oleva 
elintarvikealan toimija on toimija, jonka 
nimellä tai toiminimellä elintarviketta 
pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole 
sijoittautunut unioniin, tuontia unionin 
markkinoille harjoittava toimija.

1. Elintarviketiedoista vastuussa oleva 
elintarvikealan toimija on toimija, joka 
ensimmäisen kerran laskee elintarvikkeen 
liikkeelle unionin markkinoilla, tai 
tarvittaessa se elintarvikealan toimija, 
jonka nimellä tai toiminimellä 
elintarviketta pidetään kaupan.

Or. en

Tarkistus 34

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Elintarviketiedoista vastuussa olevan 
elintarvikealan toimijan on varmistettava 
elintarviketietojen mukanaolo ja 
oikeellisuus sovellettavan 
elintarviketietoja koskevan lainsäädännön 
ja asiaan liittyvien kansallisten 
säännösten vaatimusten mukaisesti.

2. Elintarviketiedoista vastuussa olevan 
elintarvikealan toimijan on varmistettava 
tietojen mukanaolo ja oikeellisuus. Siltä 
osin, kuin elintarvikealan toimijoiden 
vastuulla oleva toiminta vaikuttaa 
elintarviketietoihin, toimijoiden on 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
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tämän asetuksen säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 35

Neuvoston kanta
8 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Elintarvikealan toimijat, jotka eivät 
vaikuta elintarviketietoihin, eivät saa 
toimittaa elintarvikkeita, joiden ne tietävät 
tai olettavat, niiden tietojen perusteella, 
jotka niillä on ammattilaisina hallussaan, 
olevan sovellettavan elintarviketietoja 
koskevan lainsäädännön ja asiaan 
liittyvien kansallisten säännösten 
vaatimusten vastaisia.

3. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista ja jotka eivät vaikuta 
elintarviketietoihin, on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen myötävaikuttaakseen omien 
toimintojensa rajoissa siihen, että 
elintarviketietoihin liittyviä vaatimuksia 
noudatetaan, erityisesti siten, että ne 
pidättyvät toimittamasta elintarvikkeita, 
joiden ne tietävät tai olettavat, niiden 
tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina hallussaan, olevan näiden
vaatimusten vastaisia.

Or. en

Tarkistus 36

Neuvoston kanta
8 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
vastuullaan olevissa yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi 
loppukuluttajaa harhaan tai muutoin 
heikentäisi kuluttajansuojan tasoa ja 
loppukuluttajan mahdollisuuksia tehdä 
tietoon perustuvia valintoja. 
Elintarvikealan toimijat ovat vastuussa 

Poistetaan.
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kaikista elintarvikkeen mukana 
seuraaviin elintarviketietoihin 
tekemistään muutoksista.

Or. en

Tarkistus 37

Neuvoston kanta
8 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
vastuullaan olevissa yrityksissä 
varmistettava niiden toimintaan liittyvien, 
elintarviketietoja koskevan lainsäädännön 
ja asiaan liittyvien kansallisten 
säännösten vaatimusten noudattaminen, 
ja niiden on tarkistettava, että tällaiset 
vaatimukset täyttyvät, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 ja 4 kohdan soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) pakastamispäivämäärä;

Or. en
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Tarkistus 39

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanoin ja numeroin. Ne 
voidaan vaihtoehtoisesti esittää kuvin tai 
tunnuksin sanojen ja numeroiden sijasta 
silloin, kun komissio on hyväksynyt 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 3 kohdan 
nojalla, noudattaen näitä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanoin ja numeroin.

Or. en

Tarkistus 40

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen antaa yksityiskohtaiset 
säännöt tavoista ilmaista tietoja kuvin tai 
tunnuksin sanojen tai numeroiden sijasta 
silloin, kun voidaan osoittaa, että 
kuluttajat ymmärtävät ne 
yhdenmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41

Neuvoston kanta
12 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Sen varmistamiseksi, että kuluttajat 
voivat saada pakolliset elintarviketiedot 
muilla keinoilla, jotka soveltuvat 
paremmin tiettyihin pakollisiin tietoihin, 
komissio voi säätää delegoiduilla 

Poistetaan.
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säädöksillä 49 artiklan mukaisesti 
säännöistä, jotka koskevat saatavuutta 
muulla tavoin kuin pakkauksessa tai 
etiketissä, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 42

Neuvoston kanta
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Pakolliset elintarviketiedot on 
merkittävä näkyvään kohtaan helposti 
havaittavalla, luettavalla ja tarvittaessa 
pysyvällä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 42 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen 
soveltamista. Niitä ei saa millään tavalla 
peittää, himmentää tai katkaista eikä 
niiden huomioarvoa saa vähentää 
kirjallisella tai kuvallisella ilmaisulla eikä 
muulla väliin tulevalla materiaalilla.

1. Pakolliset elintarviketiedot on 
merkittävä näkyvään kohtaan helposti 
havaittavalla, luettavalla ja tarvittaessa 
pysyvällä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen 
soveltamista. Niitä ei saa millään tavalla 
peittää, himmentää tai katkaista muulla 
kirjallisella tai kuvallisella ilmaisulla,
muulla väliin tulevalla materiaalilla eikä 
esimerkiksi itse elintarvikkeen 
pakkauksen osilla.

Or. en

Tarkistus 43

Neuvoston kanta
13 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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 

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 
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määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. 
Pakolliset tiedot on esitettävä tavalla, 
jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

vähintään 1,2 mm.

Or. en

Tarkistus 44

Neuvoston kanta
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.

4. Tämän artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio laatii 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti velvoittavia määräyksiä 
kuluttajien elintarviketietojen 
luettavuudesta 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla yhdessä asianomaisten 
sidosryhmien, myös kuluttajajärjestöjen, 
kanssa, jollei 50 ja 51 artiklassa 
säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 45

Neuvoston kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. 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.
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 

Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi 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 
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ja 51 artiklassa säädetyistä edellytyksistä 
muuta johdu.

säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 46

Neuvoston kanta
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 ja k 
alakohdassa lueteltujen tietojen on oltava 
samassa nähtävissä olevassa kentässä.

Or. en

Tarkistus 47

Neuvoston kanta
13 artikla – 7 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

7. Tämän artiklan 6 kohtaa ei sovelleta 16 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa.

7. Tämän artiklan 6 kohtaa ei sovelleta 16 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa. Jos jäsenvaltiossa on useita 
virallisia kieliä, tällaisista pakkauksista 
tai astioista voidaan antaa kansallisia 
erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 48

Neuvoston kanta
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Verottomasti myytäviä elintarvikkeita 
voidaan myydä varustettuina vain 
englanninkielisillä merkinnöillä.
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Or. en

Tarkistus 49

Neuvoston kanta
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 ala on pienempi kuin 80 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja 
f alakohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa luetellut tiedot ovat 
pakollisia pakkauksessa tai etiketissä. 
Edellä 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on toimitettava muilla 
keinoin tai asetettava saataville kuluttajan 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 50

Neuvoston kanta
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Rajoittamatta muiden ainesosaluetteloa 
tai pakollista ravintoarvoilmoitusta 
edellyttävien unionin säännösten 
soveltamista, 9 artiklan 1 kohdan b ja l 
alakohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole 
pakollisia seuraavien osalta:

4. Rajoittamatta muiden ainesosaluetteloa 
tai pakollista ravintoarvoilmoitusta 
edellyttävien unionin säännösten 
soveltamista, 9 artiklan 1 kohdan b ja l 
alakohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole 
pakollisia alkoholia sisältävien juomien 
osalta. 

a) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen 
XI b soveltamisalaan kuuluvat viinit;

b) asetuksen (ETY) N:o 1601/91 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet; 

c) hedelmistä tai vihanneksista käymisen 
avulla valmistetut yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät 
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juomat, jotka vastaavat tämän kohdan a 
ja b alakohdassa mainittuja tuotteita;

d) sima;

(e)kaikentyyppiset oluet; ja

f) asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyt tislatut 
alkoholijuomat.

Or. en

Tarkistus 51

Neuvoston kanta
16 artikla – 4 kohta – 2 ja 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio laatii … 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 … jälkeen limuviinojen 
määritelmän sisältävän kertomuksen, joka 
koskee 18 artiklan ja 29 artiklan 1 kohdan 
soveltamista alkoholia sisältäviin juomiin.

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

Komissio voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään näiden 
tuotteiden osalta kuluttajille annettavia 
ravintoarvotietoja koskevat säännöt, jotka 
hyväksytään 49 artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, jollei 50 ja 51 
artiklassa säädetyistä edellytyksistä muuta 
johdu.

Or. en
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Tarkistus 52

Neuvoston kanta
21 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava ainesosaluettelossa 18 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti siten, että liitteessä II luetellun 
aineen tai tuotteen nimi mainitaan 
selkeästi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
42 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen sääntöjen noudattamista.

1. Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava ainesosaluettelossa 18 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti siten, että liitteessä II luetellun 
aineen tai tuotteen nimi mainitaan 
selkeästi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
42 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen sääntöjen noudattamista.

Jos ainesosaluetteloa ei ole, 9 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tietoja 
koskevassa maininnassa on oltava sana 
'sisältää' ja sen jälkeen liitteessä II luetellun 
aineen tai tuotteen nimi.

Joka tapauksessa 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja 
koskevassa maininnassa on oltava sana 
'sisältää' ja sen jälkeen liitteessä II luetellun 
aineen tai tuotteen nimi.

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. 

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. 

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

Jos ristikontaminaation mahdollisuutta ei 
voida sulkea pois, kuluttajalle tiedotetaan 
allergioita tai intoleransseja aiheuttavien 
aineiden tai tuotteiden mahdollisesta ja 
tahattomasta esiintymisestä 
elintarvikkeessa merkitsemällä "Voi 
sisältää..."  ja sen jälkeen liitteessä II 
tarkoitettu mahdollinen allergeeni.

Or. en

Tarkistus 53

Neuvoston kanta
24 artikla – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen Vähimmäissäilyvyysaika, viimeinen 
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käyttöajankohta käyttöajankohta ja pakastamispäivämäärä

Or. en

Tarkistus 54

Neuvoston kanta
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.

4. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
antamispäivämäärästä 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan 
pakollisen ilmoituksen arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 55

Neuvoston kanta
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.

6. Komissio antaa … mennessä
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti täytäntöönpanosäännöt tämän 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ja tämän 
artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, ellei 50 
ja 51 artiklan säännöksistä muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 56

Neuvoston kanta
26 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

sellaisiksi, että elintarviketta voidaan 
niiden avulla käyttää 
tarkoituksenmukaisesti. Tarvittaessa on 
esitettävä ohjeita jäähdytyksestä ja 
varastoinnista sekä nauttimisajasta 
pakkauksen avaamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 57

Neuvoston kanta
29 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen sisältöä voidaan 
täydentää ilmoittamalla seuraavista yhden 
tai useamman määrät:

2. Edellä 1 kohdassa mainitun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen sisältöä voidaan 
täydentää ilmoittamalla seuraavista yhden 
tai useamman määrät:

a) transrasvat; a) transrasvat;
b) kertatyydyttymättömät rasvat; b) kertatyydyttymättömät rasvat;

c) monityydyttymättömät rasvat; c) monityydyttymättömät rasvat;
d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu, f) ravintokuitu,

f a)     kolesteroli
f b)     uussokerit

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

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

Or. en
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Tarkistus 58

Neuvoston kanta
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59

Neuvoston kanta
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60

Neuvoston kanta
29 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Rajoittamatta 42 artiklan soveltamista 
ja poiketen siitä, mitä 35 artiklan 1 
kohdassa säädetään, jos 42 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
merkinnät sisältävät 
ravintoarvoilmoituksen, ilmoituksessa 

Poistetaan.
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voidaan mainita ainoastaan:
(a) energiasisältö; tai
(b) energiasisältö ja rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokerien ja 
suolan määrät.

Or. en

Tarkistus 61

Neuvoston kanta
29 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jotta tämän artiklan 2–5 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen merkitys voidaan 
ottaa huomioon kuluttajainformaation 
kannalta, komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä 49 artiklan mukaisesti 
muuttaa tämän artiklan 2–5 kohdassa 
olevia luetteloita lisäämällä niihin tai 
poistamalla niistä tietoja, jollei 50 ja 51 
artiklassa säädetyistä edellytyksistä muuta 
johdu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62

Neuvoston kanta
30 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Edellä 29 artiklan 1–5 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrät on ilmoitettava sellaisina kuin ne 
ovat myytävissä elintarvikkeissa.

3. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrät on ilmoitettava sellaisina kuin ne 
ovat myytävissä elintarvikkeissa.

Tarvittaessa nämä tiedot voivat koskea 
elintarviketta valmistuksen jälkeen, jos 
annetaan riittävän yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet ja tiedot koskevat 
elintarviketta sellaisena kuin se on 
nautittavaksi valmistettuna.

Tarvittaessa nämä tiedot voivat koskea 
elintarviketta valmistuksen jälkeen, jos 
annetaan riittävän yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet ja tiedot koskevat 
elintarviketta sellaisena kuin se on 
nautittavaksi valmistettuna.
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Or. en

Tarkistus 63

Neuvoston kanta
31 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Edellä 29 artiklan 1–5 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrä on ilmaistava käyttäen liitteessä XV 
lueteltuja mittayksiköitä.

1. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrä on ilmaistava käyttäen liitteessä XV 
lueteltuja mittayksiköitä.

Or. en

Tarkistus 64

Neuvoston kanta
31 artikla – 2 kohta

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

Or. en

Tarkistus 65

Neuvoston kanta
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. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 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.

Or. en
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Tarkistus 66

Neuvoston kanta
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a. Jos esitetään tietoja 4 kohdan 
mukaisesti, asianomaisen tekstin 
välittömään läheisyyteen on lisättävä 
seuraava teksti: "Keski-ikäisen naisen 
viiteannos. Päivittäiset tarpeet voivat olla 
erilaisia."

Or. en

Tarkistus 67

Neuvoston kanta
32 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Edellä 29 artiklan 1–5 kohdassa 
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrät voidaan seuraavissa tapauksissa 
ilmaista kuluttajan kannalta helposti 
tunnistettavaa annosta ja/tai 
kulutusyksikköä kohti, edellyttäen, että 
annoksen tai yksikön koko on määritelty 
etiketissä ja että pakkauksen sisältämien 
annosten tai yksiköiden määrä on 
ilmoitettu:

1. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden 
määrät voidaan seuraavissa tapauksissa 
ilmaista kuluttajan kannalta helposti 
tunnistettavaa annosta ja/tai 
kulutusyksikköä kohti, edellyttäen, että 
annoksen tai yksikön koko on määritelty 
etiketissä ja että pakkauksen sisältämien 
annosten tai yksiköiden määrä on 
ilmoitettu:

a) sen lisäksi, että ne ilmaistaan 31 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti;

a) sen lisäksi, että ne ilmaistaan 31 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti;

b) sen lisäksi, että ne vitamiinien ja 
kivennäisaineiden määrien osalta 
ilmaistaan 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti;

b) sen lisäksi, että ne vitamiinien ja 
kivennäisaineiden määrien osalta 
ilmaistaan 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti;

c) sen lisäksi tai sen sijaan, että ne 31 
artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmaistaan 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 

c) sen lisäksi, että ne 31 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ilmaistaan 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti;
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kohti.

Or. en

Tarkistus 68

Neuvoston kanta
32 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 31 artiklan 2 
kohdassa säädetään, 29 artiklan 3, 4 ja 5 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
energiasisältö ja ravintoaineiden määrä 
ja/tai prosenttiosuus liitteessä XIII 
olevassa B osassa esitetyistä saannin 
vertailuarvoista voidaan ilmaista 
pelkästään annosta tai kulutusyksikköä 
kohti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 69

Neuvoston kanta
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 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.

Or. en
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Tarkistus 70

Neuvoston kanta
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 etuosan oikeanpuoleisessa 
alakulmassa, ja sen kirjasinkoko on 
3 millimetriä ja sitä ympäröi kehys. 

Or. en

Tarkistus 71

Neuvoston kanta
33 artikla – 2 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 b. Tämän artiklan 2 a kohtaa ei 
sovelleta lahjapakkaukseen.

Or. en

Tarkistus 72

Neuvoston kanta
33 artikla – 3 kohta

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, pakkauksessa 
voidaan toistaa energiasisältöä ja rasvan, 
tyydyttyneiden rasvojen, sokerien ja 
suolan määriä koskevat tiedot

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

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

b) muussa kuin tämän artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä muodossa.

b) muussa kuin tämän artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä muodossa.
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Or. en

Tarkistus 73

Neuvoston kanta
33 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Edellä 29 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan esittää muussa 
kuin tämän artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä muodossa.

4. Rajoittamatta 42 artiklan soveltamista 
ja poiketen siitä, mitä 35 artiklan 1 
kohdassa säädetään, jos 42 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
merkinnät sisältävät 
ravintoarvoilmoituksen, ilmoituksessa 
voidaan mainita ainoastaan
a) energiasisältö; tai
b) energiasisältö ja rasvan, tyydyttyneiden 
rasvojen, sokerien ja suolan määrät.

Or. en

Tarkistus 74

Neuvoston kanta
33 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Tapauksissa, joissa tuotteessa oleva 
energiasisältö tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäinen, 
kyseisiä osia koskevat tiedot voidaan 
korvata esimerkiksi maininnalla "sisältää 
vähäisiä määriä ..."; maininnan on oltava 
ravintoarvoilmoituksen välittömässä 
läheisyydessä, jos sellainen on.

5. Tapauksissa, joissa tuotteessa oleva 
energiasisältö tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäinen, 
kyseisiä osia koskevat tiedot voidaan 
korvata esimerkiksi maininnalla "sisältää 
vähäisiä määriä ..."; maininnan on oltava 
ravintoarvoilmoituksen välittömässä 
läheisyydessä, jos sellainen on.

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 

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

ravintoaineiden määrän osalta, jota voidaan 
pitää vähäisenä.

Or. en

Tarkistus 75

Neuvoston kanta
33 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Sen varmistamiseksi, että tämän 
artiklan 1–4 kohdassa tarkoitetun 
ravintoarvoilmoituksen esittämistapaa 
sovelletaan yhdenmukaisesti, komissio voi 
antaa 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen asiaa 
koskevia täytäntöönpanosääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76

Neuvoston kanta
34 artikla – 1 kohta

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 kohdassa tarkoitetun 
esitystavan lisäksi 29 artiklan 1 ja 
2 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:

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

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

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

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

c) niitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 

c) niitä tukee tieteellinen näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
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ilmaisu- tai esitystavan; ilmaisu- tai esitystavan; 
d) muiden ilmaisemistapojen osalta ne 
perustuvat joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista.

d) muiden ilmaisemistapojen osalta ne 
perustuvat joko liitteessä XIII olevassa 
B osassa tarkoitettuihin 
yhdenmukaistettuihin saannin 
vertailuarvoihin tai niiden puuttuessa 
yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen 
näyttöön energian tai ravintoaineiden 
saannista.

Or. en

Tarkistus 77

Neuvoston kanta
34 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat suositella 
elintarvikealan toimijoille 
ravintoarvoilmoitusta koskevan yhden tai 
useamman sellaisen täydentävän ilmaisu-
tai esitystavan käyttöä, jonka ne katsovat 
parhaiten vastaavan 1 kohdan a–d 
alakohdassa säädettyjä vaatimuksia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
tällaisista täydentävistä ilmaisu- ja 
esitystavoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78

Neuvoston kanta
35 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio voi 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen antaa täytäntöönpanosäännöt 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten soveltamiseksi siltä osin kuin 
kyse on allergioita tai intoleransseja 
aiheuttavien aineiden tai tuotteiden 
mahdollista ja tahatonta esiintymistä 

Poistetaan.
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elintarvikkeessa koskevista 
vapaaehtoisista elintarviketiedoista.

Or. en

Tarkistus 79

Neuvoston kanta
35 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Sen varmistamiseksi, että kuluttajat 
saavat asianmukaiset tiedot silloin, kun 
elintarvikealan toimijat antavat erilaisin 
perustein vapaaehtoisia elintarviketietoja, 
jotka voivat johdattaa kuluttajaa harhaan 
tai hämmentää kuluttajaa, komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä 49 artiklan 
mukaisesti säätää tämän artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun lisäksi muista 
tapauksista, joissa on annettava 
vapaaehtoisia elintarviketietoja, jollei 50 
ja 51 artiklassa säädetyistä edellytyksistä 
muuta johdu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80

Neuvoston kanta
37 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa eivätkä 
pitää voimassa kansallisia toimenpiteitä 
tällä asetuksella yhdenmukaistetuista 
seikoista, jollei unionin oikeus anna siihen 
valtuutusta. Kansalliset toimenpiteet eivät 
saa luoda esteitä tavaroiden vapaalle 
liikkuvuudelle.

1. Jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa eivätkä 
pitää voimassa kansallisia toimenpiteitä 
tällä asetuksella yhdenmukaistetuista 
seikoista, jollei unionin oikeus anna siihen 
valtuutusta. Kansalliset toimenpiteet eivät 
saa luoda esteitä tavaroiden vapaalle 
liikkuvuudelle tai aiheuttaa syrjintää 
toisista jäsenvaltioista peräisin olevien 
tuotteiden osalta.

Or. en
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Tarkistus 81

Neuvoston kanta
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82

Neuvoston kanta
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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 83

Neuvoston kanta
42 artikla – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
kansalliset toimenpiteet

Pakkaamattomat elintarvikkeet

Or. en

Tarkistus 84

Neuvoston kanta
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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. 

Or. en

Tarkistus 85

Neuvoston kanta
42 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 86

Neuvoston kanta
Liite I – 8 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

8. 'sokereilla' tarkoitetaan elintarvikkeissa 
olevia monosakkarideja ja disakkarideja, 
mutta ei polyoleja;

8. 'sokereilla' tarkoitetaan elintarvikkeissa 
olevia monosakkarideja ja disakkarideja, 
mutta ei polyoleja ja uussokereita, joilla 
on erityisominaisuuksia, kuten 
isomaltuloosi, D-tagatoosi ja 
galaktofruktoosi;

Or. en

Tarkistus 87

Neuvoston kanta
Liite I – 10 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

10. 'proteiinilla' tarkoitetaan 
proteiinisisältöä, joka on laskettu 
käyttämällä kaavaa: proteiini = Kjeldahl-
kokonaistyppi × 6,25;

10. ’proteiinilla’ tarkoitetaan 
proteiinisisältöä, joka on laskettu 
käyttämällä kaavaa: proteiini = Kjeldahl-
kokonaistyyppi x 6,25 tai maitoproteiinin 
tapauksessa Kjeldahl-kokonaistyyppi x 
6,38;

Or. en

Tarkistus 88

Neuvoston kanta
Liite III – taulukko – 2.3 kohta – oikeanpuoleinen sarake

Neuvoston kanta Tarkistus

'sisältää fenyylialaniinin lähteen'. 'sisältää fenyylialaniinin lähteen' 
(aspartaami).

Or. en
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Tarkistus 89

Neuvoston kanta
Liite III – taulukko – 3 a kohta (uusi)
Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. LIHAPALASISTA KOOSTETTU LIHA
3 a. Lihapalasista koostettu 
liha, joka muistuttaa 
kokonaisena palana olevaa 
lihaa

"muokattu liha" elintarvikkeen 
nimen yhteydessä on oltava 
tämä maininta.

Or. en

Tarkistus 90

Neuvoston kanta
Liite III – taulukko – 4.1 kohta – oikeanpuoleinen sarake

Neuvoston kanta Tarkistus

"Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella 
lapsille eikä raskaana oleville" samaan 
nähtävissä olevaan kenttään kuin juoman 
nimi ja tämän maininnan jälkeen sulkeisiin 
tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa 
säädetyllä tavalla juoman kofeiinipitoisuus 
milligrammoina 100:aa millilitraa kohti.

"Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella 
lapsille eikä raskaana oleville tai 
imettäville" ja "Älä sekoita alkoholin 
kanssa" samaan nähtävissä olevaan 
kenttään kuin juoman nimi ja tämän 
maininnan jälkeen sulkeisiin tämän 
asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetyllä 
tavalla juoman kofeiinipitoisuus 
milligrammoina 100:aa millilitraa kohti.

Or. en

Tarkistus 91

Neuvoston kanta
Liite V – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan kypsyttämällä ja jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien 
ryhmästä;

2. Jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla tai kypsyttämällä 
ja jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

Or. en
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Tarkistus 92

Neuvoston kanta
Liite V – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Yrtti, mauste tai niiden sekoitukset; 4. Yrtit, mausteet, maustevalmisteet ja 
niiden sekoitukset;

Or. en

Tarkistus 93

Neuvoston kanta
Liite V – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. liitteessä I olevassa 8 kohdassa 
tarkoitetut uussokerit.

Or. en

Tarkistus 94

Neuvoston kanta
Liite V – 17 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

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

– kausiluonteisesti kaupan pidettävät 
makeiset ja hahmoina olevat sokeri- ja 
suklaatuotteet;

– yhdistetyt monipakkaukset;

– lajitelmat;

Or. en
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Tarkistus 95

Neuvoston kanta
Liite V – 18 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

18. Sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 25 cm2;

18. Sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan pinta-ala on pienempi kuin 75 cm2; 
29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a luetelmakohdassa säädetty 
energiasisältö on silti ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä;

Or. en

Tarkistus 96

Neuvoston kanta
Liite V – 18 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

18 a. pakkaamattomat elintarvikkeet, 
myös sellaiset suurtalouksien 
elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
välittömästi nautittaviksi;

Or. en

Tarkistus 97

Neuvoston kanta
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 luettuna 
mikroyrityksissä käsin valmistetut 
tuotteet, joita pieniä tuotemääriä tuottava 
valmistaja toimittaa suoraan 
loppukuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan loppukuluttajalle.
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Or. en

Tarkistus 98

Neuvoston kanta
Liite VI – A osa – 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 
lähellä merkkinimeä ja 3 millimetrin 
kirjasinkoolla oltava (ainesosien luettelon 
lisäksi) selkeä maininta ainesosasta, jota 
korvaamiseen on käytetty osittain tai 
kokonaan.

Or. en

Tarkistus 99

Neuvoston kanta
Liite VI – B osa – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä 
III olevan V jakson IV luvussa säädettyjen
vaatimusten lisäksi, pakkausmerkinnässä 
on lisäksi oltava seuraavat maininnat:

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
853/2004 liitteessä III olevan V jakson IV
luvussa säädetään, pakkausmerkinnässä on 
lisäksi oltava seuraavat sanat:

- "rasvapitoisuus ≤…%", - "rasvapitoisuus alle…",

- "Kollageeni/ liha-proteiinisuhde ≤…%". - "sidekudos: liha–proteiinisuhde alle…".

Or. en
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Tarkistus 100

Neuvoston kanta
Liite VII – A osa – taulukko – rivi 5 – vasemmanpuoleinen sarake

Neuvoston kanta Tarkistus

Mauste- ja yrttisekoitukset, joissa minkään 
mausteen tai yrtin paino-osuus ei ole 
selvästi hallitseva

Mauste- ja yrttisekoitukset tai -valmisteet, 
joissa minkään mausteen tai yrtin paino-
osuus ei ole selvästi hallitseva

Or. en

Tarkistus 101

Neuvoston kanta
Liite X – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

VÄHIMMÄISSÄILYVYYSAIKA JA 
VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA

VÄHIMMÄISSÄILYVYYSAIKA, 
VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA JA 
PAKASTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Or. en

Tarkistus 102

Neuvoston kanta
Liite X – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(c a) vähimmäissäilyvyysaika on 
ilmoitettava jokaisessa valmiiksi pakatussa 
annoksessa

Or. en
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Tarkistus 103

Neuvoston kanta
Liite X – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Pakastamispäivämäärä ilmoitetaan 
seuraavasti:

a) Sen edessä on oltava sanat "Pakastettu 
…".

b) Edellä a alakohdassa olevien sanojen 
jälkeen on esitettävä:

- joko ajankohta sellaisenaan; tai

- viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.

Kyseisten tietojen yhteydessä on esitettävä 
noudatettavat säilytysohjeet.
c) Ajankohdassa on ilmoitettava 
selväkielisesti päivä, kuukausi ja 
mahdollisesti vuosi tässä järjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 104

Neuvoston kanta
Liite XIII – B osa – taulukko – 1 rivi

Neuvoston kanta Tarkistus

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal
(8400 kJ)

Or. en
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Tarkistus 105

Neuvoston kanta
Liite XIII – B osa – taulukko – 5 a rivi (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Proteiini 80 g

Or. en

Tarkistus 106

Neuvoston kanta
Liite XIV

Neuvoston kanta Tarkistus

hiilihydraatit 
(lukuun 
ottamatta 
polyoleja)

4 kcal/g – 17 kJ/g hiilihydraatit 
(lukuun 
ottamatta 
polyoleja)

4 kcal/g (17 kJ/g)

polyoleja 2,4 kcal/g–10 kJ/g polyoleja 2,4 kcal/g (10 kJ/g)

proteiini 4 kcal/g – 17 kJ/g proteiini 4 kcal/g (17 kJ/g)

rasva 9 kcal/g – 37 kJ/g rasva 9 kcal/g (37 kJ/g)

salatrimit 6 kcal/g – 25 kJ/g salatrimit 6 kcal/g (25 kJ/g)

alkoholi 

(etanoli)
7 kcal/g –29 kJ/g alkoholi 

(etanoli)
7 kcal/g (29 kJ/g)

orgaaninen 

happo
3 kcal/g – 13 kJ/g orgaaninen 

happo
3 kcal/g (13 kJ/g)

ravintokuitu 2 kcal/g – 8 kJ/g ravintokuitu 2 kcal/g (8 kj/g)

erytritoli 0 kcal/g – 0 kJ/g erytritoli 0 kcal/g (0 kj/g)

Or. en
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Tarkistus 107

Neuvoston kanta
Liite XV – taulukko – rivi 1

Neuvoston kanta Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kcal (kJ)

Or. en


