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Tarkistus 80
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan yrityksiin, mikä edellyttää 
käsitteenä tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota.
Yksityishenkilöiden suorittama 
elintarvikkeiden tilapäinen käsittely, 
tarjoilu tai myynti 
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja muut senkaltaiset 
toimet eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

(15) Yhteisön sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan yrityksiin, mikä edellyttää 
käsitteenä tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota.
Yksityishenkilöiden suorittama 
elintarvikkeiden tilapäinen toimittaminen 
kolmansille, ruokien tarjoilu tai myynti
esimerkiksi hyväntekeväisyystapahtumissa 
tai markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja elintarvikkeiden 
myynti maatalouden suoramarkkinoinnin 
eri muodoissa eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Jotta erityisesti 
elintarvikealan pienteollisuuden pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ei kuormitettaisi 
liikaa, pakkaamattomat tuotteet olisi 
vapautettava merkintävaatimuksista.

Or. en

Perustelu

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

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

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettu lainsäädäntö voisi 
mukautua muuttuviin kuluttajien 
tietotarpeisiin, elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta harkittaessa 
olisi otettava huomioon kuluttajien 
valtaosan laajalti osoittama mielenkiinto 
tiettyjen tietojen ilmoittamista kohtaan.

(18) Jotta elintarviketietoja koskeva
lainsäädäntö voisi mukautua muuttuviin 
kuluttajien tietotarpeisiin ja jotta 
vältettäisiin turhaa pakkausjätettä, 
elintarvikkeiden pakollisissa 
merkinnöissä olisi rajoituttava 
välttämättömän informaation sisältäviin
perusmerkintöihin, joiden on todettu 
olevan kaikkein tärkeimpiä suurimmalle 
osalle kuluttajia. Pakollisia 
perusmerkintöjä täydentävää lisätietoa 
voidaan antaa vapaaehtoisesti asiasta 
kiinnostuneille kuluttajille. Tässä on 
mahdollista käyttää uuden tieto- ja 
viestintätekniikan tarjoamia eri 
vaihtoehtoja, kuten erityisiä verkkosivuja 
tai myyntipaikkoihin sijoitettuja 
viivakoodin lukulaitteita.

Or. de

Perustelu

Ei ole järkevää ahtaa pakkaukseen liikaa tietoa. Ympäristökuormituksen lisäksi se ylittää 
useimpien kuluttajien vastaanottokyvyn, kun kuluttajat tekevät ostopäätöksensä muutamassa 
sekunnissa. Sen vuoksi on varmistettava, että pakkauksessa on tärkeimmäksi havaitut 
perustiedot, minkä lisäksi asiasta kiinnostuneille kuluttajille voidaan antaa lisätietoja muiden 
kanavien kautta.
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Tarkistus 82
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Jotta estettäisiin niiden sääntöjen 
hajanaisuus, jotka koskevat elintarvikealan 
toimijoiden vastuuta elintarvikkeita 
koskevista tiedoista, on aiheellista 
selventää elintarvikealan toimijoiden 
velvollisuuksia tällä alalla. Rajoittamatta 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 19 artiklan 
soveltamista elintarvikealan toimijoiden, 
jotka ovat vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarviketietoihin, olisi toimittava 
ripeästi havaitessaan, että kyseiset tiedot 
eivät ole tämän asetuksen säännösten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, milloin elintarvikealan toimijoiden, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, 
on myötävaikutettava tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseen. On myös tärkeää 
täsmentää, että 8 artiklan säännökset eivät heikennä asetuksen (EY) N:o 178/2002 
19 artiklasta juontuvia velvoitteita, joita vähittäismyyjien on noudatettava.

Tarkistus 83
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 

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

sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja pieni kirjasinkoko 
on yksi suurimmista syistä siihen, että 
kuluttajat ovat tyytymättömiä 
elintarvikkeiden etiketteihin. Kirjasinkoon, 
kirjasintyypin, etiketissä käytetyn värin 
sekä kirjoituksen ja taustan välisen 
kontrastin on oltava sellaisia, että 
kuluttaja voi lukea tekstiä nopeasti ja 
vaivattomasti. 

Or. fr

Tarkistus 84
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Olisi vältettävä liikaa tietoa. Liialla tiedolla kumotaan elintarvike-etikettien informatiivinen 
funktio. Tämä tekee tyhjäksi etikettien tarkoituksen eli kuluttajien informoinnin, jotta nämä 
kykenisivät tekemään tietoisia elintarvike- ja ruokavaliovalintoja.
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Tarkistus 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 86
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi alkoholia sisältäviin juomasekoituksiin olisi sovellettava samoja 
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sääntöjä kuin viiniin, olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin.

Tarkistus 87
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä ero viinin ja muiden alkoholijuomien välillä. Asetuksessa 1493/1999 (annettu 
17. toukokuuta 1999) on jo säädetty kattavasti useista teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat 
kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, viininvalmistusmenetelmiä ja viinien päällysmerkintöjä, ja 
otettu näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. Lisäksi tuotteen koostumus muuttuu aikaa myöten: 
pullotettu viini kehittyy ikääntyessään. 
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Tarkistus 89
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on turvata kuluttajien terveyden korkea taso, siihen on 
sisällytettävä kaikki alkoholijuomat.

Tarkistus 90
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE438.135v03-00 10/150 AM\802277FI.doc

FI

Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla;
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta.
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/892 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]1

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

Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla;
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta.
Samanlaisia vapautuksia olisi sovellettava
myös olueen, väkeviin viineihin, 
helmeileviin viineihin, maustettuihin 
viineihin ja vastaaviin tuotteisiin, jotka on 
valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, hedelmäolueen ja
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20081

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

__________

2 EUVL L [ …], […], p.[…].

_________

2 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi väkevät viinit, helmeilevät viini, maustetut viinit ja vastaavat tuotteet, jotka 
on valmistettu muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, ja hedelmäolut olisi myös mainittava.
Viini, olut ja tislatut alkoholijuomat on jo sisällytetty aiempiin EU:n asetuksiin, kun taas 
alkoholia sisältäviä juomasekoituksia ei ole. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikeuksia päättää, 
mihin luokkaan alkoholia sisältävät juomasekoitukset olisi luokiteltava. Siksi niihin olisi 
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toistaiseksi sovellettava vapautuksia, ja niiden olisi kuuluttava osana komission 
kertomukseen.

Tarkistus 91
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE438.135v03-00 12/150 AM\802277FI.doc

FI

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

Or. en

Perustelu

Vaikka komission kanssa voidaan olla samaa mieltä siitä, että viiniin jo sovelletaan erityisiä 
säännöksiä, sama ei pidä paikkaansa oluen ja tislattujen alkoholijuomien osalta: kuluttajien 
on tärkeää tietää ainesosat sekä näiden tuotteiden kaloripitoisuuden vuoksi että niissä usein 
käytettyjen keinotekoisten ainesosien vuoksi.

Tarkistus 92
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Kaikenlaisen lihan alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisen olisi oltava 
pakollista täydellisen avoimuuden ja 
jäljitettävyyden takaamiseksi.
Alkuperämaa tai lähtöpaikka olisi kaikissa 
tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla selkeytetään kuluttajien
saamaa tietoa elintarvikkeen
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Tällaisia 
perusteita ei pitäisi soveltaa tietoihin, jotka 
liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.
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kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää lihan alkuperämaa.

Tarkistus 93
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja
viiniä lukuun ottamatta kaikkien 
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juomasekoitusten ravintoainesisällöstä. alkoholijuomien energia- ja 
hiilihydraattisisällöstä.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä ero viinin ja muiden alkoholijuomien välillä. Asetuksessa 1493/1999 (annettu 
17. toukokuuta 1999) on jo säädetty kattavasti useista teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat 
kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, viininvalmistusmenetelmiä ja viinien päällysmerkintöjä, ja 
otettu näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. Lisäksi tuotteen koostumus muuttuu aikaa myöten: 
pullotettu viini kehittyy ikääntyessään. 

Tarkistus 95
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja 
kaikkien alkoholijuomien, mukaan lukien 
alkoholia sisältävien juomasekoitusten, 
energia- ja hiilihydraattisisällöstä.

Or. fr

Tarkistus 96
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta toimialalle ei aiheutuisi turhaa 
taakkaa, on ravintoarvoilmoituksen 
pakollisesta sisällyttämisestä aiheellista 
vapauttaa tietyt elintarvikkeiden ryhmät, 

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

elintarvikkeiden ryhmät, jotka ovat 
jalostamattomia tai joiden tapauksessa 
ravintoarvotiedot eivät ole kuluttajan 
valinnan kannalta määrääviä tekijöitä tai 
joiden pakkaus tai etiketti on liian pieni 
pakollisten merkintöjen esittämiseen, 
jollei muualla yhteisön lainsäädännössä ole 
säädetty kyseisten tietojen 
antamisvelvollisuudesta.

Or. en

Perustelu

Ei saa käydä niin, että elintarvikepakkauksia joudutaan tulevaisuudessa suurentamaan 
pelkästään siitä syystä, että merkintöjä koskeva lainsäädäntö edellyttää paljon tietoja. Tämä 
lisäisi pakkausjätteen määrää ja mahdollisesti kasvattaisi annoksia ja johtaisi hämäävien 
"tyhjien" pakkausten käyttöön.

Tarkistus 97
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tähän mennessä ei ole tehty tutkimusta, jossa otettaisiin huomioon kaikkien jäsenvaltioiden 
elintarvikeostoksissa vallitsevat kulutustottumukset (ks. myös johdanto-osan 38 kappale). 
Koska elintarvikkeiden pakkauksia on melkoinen kirjo, pääasiallista nähtävissä olevaa 
kenttää ei voida varmaankaan määritellä yleisesti, ja eräiden pakkausten etupuolen 
yksiselitteinen määrittäminen voi olla yhtä hankalaa. Annettujen tietojen tulisi olla 
yksinkertaisia, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä sekä helposti tunnistettavassa muodossa, 
mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että niiden olisi oltava nimenomaan pakkauksen 
etupuolella.

Tarkistus 98
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, energiasisältö 
(kaloripitoisuus) olisi ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä pakkauksen etupuolella, 
mieluiten monivärisen 
värikoodijärjestelmän avulla. Kaikki 
ravintoarvotiedot olisi kuitenkin koottava 
(myös energiasisältö toistamiseen) yhteen 
paikkaan pakkauksen samaan nähtävissä
olevaan kenttään.

Or. en
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Perustelu

Vaikka monivärisestä värikoodijärjestelmästä on saatu myönteisiä kokemuksia, on liian 
aikaista velvoittaa jäsenvaltiot käyttämään sellaista järjestelmää tässä vaiheessa. Asiasta 
tarvitaan enemmän tietoa ja näyttöä. Tämä on todettu myös johdanto-osan 38 kappaleessa, 
jonka mukaan on aiheellista jatkaa tutkimuksia siitä, miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät eri ilmaisumuotoja, jotta tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja 
järjestelmiä.

Tarkistus 99
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 100
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Olisi vältettävä liikaa tietoa. Liialla tiedolla kumotaan elintarvike-etikettien informatiivinen 
funktio. Tämä tekee tyhjäksi etikettien tarkoituksen eli kuluttajien informoinnin, jotta nämä 
kykenisivät tekemään tietoisia elintarvike- ja ruokavaliovalintoja.

Tarkistus 101
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 

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

nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, tällaiset tiedot olisi sijoitettava 
etiketin pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Etiketissä olisi käytettävä 
vihreästä, keltaisesta ja punaisesta 
koostuvaa värikoodijärjestelmää, jonka 
avulla osoitetaan, onko elintarvikkeessa 
runsaasti, kohtalaisesti vai vähän kyseisiä 
ravintoaineita 100:aa grammaa tai 100:aa 
millilitraa kohti.  Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kuluttajien mielestä 
monivärinen värikoodijärjestelmä on 
helppotajuisin.

Or. en

Perustelu

Nykyiset tutkimukset sekä pyrkimykset parantaa ruokavaliotietoutta ja kuluttajien tietoa 
elintarvikkeiden ravintoaineista puoltavat sitä, että pakkausten etupuolella olevassa etiketissä 
käytetään helppotajuista värikoodijärjestelmää ja tekstiä.

Tarkistus 102
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 



PE438.135v03-00 20/150 AM\802277FI.doc

FI

ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, tällaiset tiedot olisi sijoitettava 
etiketin pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään.

ymmärrettäviä. Tällaisen tiedon 
sijoittamista koskevista tutkimuksista ei 
ole saatu tyhjentäviä tuloksia. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, tällaiset tiedot olisi esitettävä 
yhdessä ja samassa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. en

Perustelu

Keskivertokuluttajan on helpompi ymmärtää etikettiä, jos kaikki olennainen tieto 
(ravintoarvo, allergeenit, valmistus- ja tarjoiluehdotukset, jne.) on sijoitettu yhteen ja samaan 
nähtävissä olevaan kenttään.  Tämä tarkoittaa, että pakkauksen takapuolen etiketissä on 
kaikki tieto, jonka kuluttaja tarvitsee tietoon perustuvien valintojen tekemiseksi.

Tarkistus 103
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista 
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti valintoja. Ei ole 
kuitenkaan olemassa koko yhteisön alueen 
kattavaa tieteellistä näyttöä siitä, miten 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja käyttää 
sitä. Erikokoisissa pakkauksissa olevien 
tuotteiden vertailtavuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että ravintoarvo on 
edelleen ilmoitettava 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti. On myös
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ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja 
järjestelmiä.

aiheellista antaa mahdollisuudet jatkaa 
tutkimuksia siitä, miten kuluttajat eri 
jäsenvaltioissa ymmärtävät eri 
ilmaisumuotoja, jotta tarvittaessa voidaan 
ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja 
järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti suo kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. Niinpä näiden tietojen olisi 
oltava pakollisia. Kaikkien muiden tietojen esittäminen pakkauksissa on vapaaehtoista, jotta 
tuottajat voivat valita, mikä sopii heidän tuotteeseensa.

Tarkistus 104
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä käsitellään jo johdanto-osan 37 kappaleessa.
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Tarkistus 105
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Myös mahdollisista allergeeneista
annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä 
allergisten henkilöiden kannalta, kun on 
kyse pakkaamattomista elintarvikkeista, ja 
suurtalouspalvelujen kannalta. Tällaisten 
tietojen olisi sen vuoksi oltava aina
kuluttajien saatavilla paikassa, josta 
elintarvike ostetaan tai jossa sitä 
käytetään.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset erikoissäännökset vahingoittaisivat sisämarkkinoita 
ja vesittäisivät tämän asetuksen.

Tarkistus 106
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Pakkaamattomia elintarvikkeita ja 
suurtaloustuotteita koskevien tietojen 
antamisen olisi oltava vapaaehtoista. 
Mahdollisista allergeeneista annettavia 
tietoja pidetään varsin tärkeinä, vaikka 
muiden tietojen tarve on kuluttajien 
keskuudessa tällaisissa tapauksissa 
vähäinen. On saatu näyttöä siitä, että 
useimpien ruoka-allergiareaktioiden 
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siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

aiheuttajat voidaan jäljittää 
pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. Sen 
vuoksi tällaisten tietojen antaminen olisi 
tehtävä tällä asetuksella pakolliseksi.

Or. de

Perustelu

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

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

Tarkistus 107
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta varmistettaisiin, että 
elintarvikkeita koskevien tietojen osalta 
suunnitellaan ja otetaan käyttöön entistä 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia 
dialektisesti ja parhaiden käytänteiden 
pohjalta, yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tasolla olisi oltava joustavia mekanismeja, 
jotka perustuvat avoimeen ja 
läpinäkyvään julkiseen kuulemiseen ja 
jatkuvaan vuorovaikutukseen useita 
tahoja edustavien sidosryhmien kanssa. 
Tällaiset mekanismit voivat johtaa 
kansallisten ei-sitovien järjestelmien 
kehittämiseen perusteellisen 

(45) Jäsenvaltioissa vakiintuneita, tietyt 
vaatimukset täyttäviä esitysmuotoja, 
joiden avulla kuluttajat pystyvät 
tunnistamaan elintarvikkeet, olisi saatava 
käyttää jatkossakin vapaaehtoisuuden 
pohjalta. Lisäksi olisi voitava soveltaa 
toimialan ja kaupan käytänteisiin 
perustuvia ravintoarvomerkintöjen 
esittämistapoja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti. Tällaisten 
esitysmuotojen on perustuttava 
kuluttajatutkimuksen luotettaviin 
tuloksiin. 
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kuluttajatutkimuksen ja laajan 
sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Olisi 
oltava mekanismeja, joiden avulla 
kuluttajat pystyvät tunnistamaan 
kansallisten järjestelmien mukaisesti –
esimerkiksi tunnistenumeron tai 
tunnuksen avulla – merkityt
elintarvikkeet.

Or. de

Perustelu

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

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

Tarkistus 108
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Laajat kaikkia tuotteita koskevat allergeenimerkinnät olisivat lähes mahdottomia, kun on kyse 
pakkaamattomista tuotteista, ja ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
jalostuspinta-alaltaan rajatuissa tiloissa ilmenee ristikontaminaatiota.

Tarkistus 109
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan 
elintarvikeketjun kaikkiin vaiheisiin, joissa 
elintarvikeyritysten toiminta liittyy
elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamiseen kuluttajille.

3. Tätä asetusta sovelletaan 
elintarvikeketjun kaikkiin vaiheisiin, joissa 
elintarvikkeita koskevia tietoja annetaan 
lopullisille kuluttajille.

Sitä sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, 
jotka on tarkoitettu lopulliselle kuluttajalle, 
mukaan luettuna suurtalouksien 
toimittamat elintarvikkeet ja 
elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
toimitettaviksi suurtalouksille. 

Sitä sovelletaan kaikkiin valmiiksi 
pakattuihin elintarvikkeisiin, jotka on 
tarkoitettu luovutettaviksi lopulliselle 
kuluttajalle, ja elintarvikkeisiin, jotka on 
tarkoitettu toimitettaviksi suurtalouksille.

Sitä ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka 
pakataan myyntipaikalla ennen niiden 
luovuttamista lopulliselle kuluttajalle.

Or. de

Perustelu

Nimenomaan elintarvikekaupassa pakataan tuotteita, jotka valmistetaan myyntipaikalla 
luovutettaviksi välittömästi kuluttajille. Tuotteita annostellaan valmiiksi (levitteet) tai 
pakataan kelmuun (voileivät) kuluttajaystävällisemmiksi (ostamisen nopeuttaminen, käsittelyn 
helpottaminen). Tällaiset juuri ennen myyntiä pakattavat tuotteet olisi periaatteessa jätettävä 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä ei voida millään muotoa rinnastaa 
teollisesti esipakattuihin tuotteisiin.
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Tarkistus 110
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, 
jotka on tarkoitettu lopulliselle kuluttajalle, 
mukaan luettuna suurtalouksien 
toimittamat elintarvikkeet ja elintarvikkeet, 
jotka on tarkoitettu toimitettaviksi 
suurtalouksille.

Sitä sovelletaan kaikkiin valmiiksi 
pakattuihin elintarvikkeisiin, jotka on 
tarkoitettu lopulliselle kuluttajalle, mukaan 
luettuna suurtalouksien toimittamat 
elintarvikkeet ja elintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu toimitettaviksi suurtalouksille.

Or. de

Tarkistus 111
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ’pakkaamattomalla elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jota tarjotaan 
lopulliselle kuluttajalle pakkaamattomana 
ja joka pakataan vasta kun se myydään 
lopulliselle kuluttajalle, sekä 
elintarvikkeita ja tuoretuotteita, jotka 
pakataan myyntipaikalla ja myydään 
välittömästi;

Or. de

Perustelu

Kaupoissa myydään myös esipakattuja elintarvikkeita. Yleensä niitä myydään 
myyntihenkilöstön hoitamien myyntitiskien läheisyydessä, ja tarkoituksena on välttää pitkiä 
jonotusaikoja näiden tiskien edessä. Koska tuotevalikoima on hyvin monipuolinen, tuotanto 
tapahtuu käsityönä ja tarjonta vaihtelee päivittäin, näistäkin tuotteista, samoin kuin 
kuluttajan yksilöllisten toiveiden mukaan pakatuista elintarvikkeista, on käytännössä 
mahdotonta ilmoittaa samoja tietoja kuin pakatuista elintarvikkeista.
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Tarkistus 112
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomalla elintarvikkeella' 
elintarvikkeita, joita tarjotaan myytäväksi 
välittömästi loppukuluttajalle 
pakkaamattomina, elintarvikkeita, jotka 
mahdollisesti pakataan vasta, kun ne 
myydään loppukuluttajalle, ja päivittäisiä 
tuoretuotteita, jotka pakataan
valmistuspäivänä välittömästi myytäviksi;

Or. en

Perustelu

Asetuksen toimivuuden varmistamiseksi on suositeltavaa määritellä valmiiksi pakattujen 
elintarvikkeiden lisäksi myös pakkaamattomat elintarvikkeet.

Tarkistus 113
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

t a) ’keinotekoisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, joka näyttää 
joltakin elintarvikkeelta ja jossa jokin 
tavallisesti käytetty ainesosa on korvattu 
kokonaan tai osittain toisella ainesosalla;

Or. de

Perustelu

Kuluttajia petetään käyttämällä yhä enenevässä määrin keinotekoisia elintarvikkeita, joissa 
ainesosia on korvattu halvemmilla korvikkeilla.
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Tarkistus 114
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, elleivät mainitut 
vaatimukset liity ihmisten terveyden 
kiireelliseen suojeluun, uusien 
vaatimusten voimaantulon jälkeen
myönnetään enintään 18 kuukauden 
pituinen siirtymäaika, jonka aikana 
elintarvikkeita, joiden etiketit eivät täytä 
uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille, ja voidaanko varastossa 
olevia tällaisia elintarvikkeita, jotka on 
saatettu markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
varastot loppuvat.

Or. en

Perustelu

 Koska tarkoituksena on vähentää pakkausjätteiden määrä minimiin, on normaalia, että 
uusien merkintävaatimusten käyttöönoton yhteydessä myönnetään siirtymäaika, paitsi jos ne 
liittyvät kansalaisille aiheutuvaan terveysriskiin, jolloin siirtymäaika ei ole asianmukainen. 
Teksti noudattelee esittelijän tekemää tarkistusta, mutta siihen on lisätty sana "kiireellinen", 
koska esittelijä käyttää itse tätä termiä perustelussa.

Tarkistus 115
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan 
käyttöön uusia vaatimuksia, on harkittava, 

3. Kun elintarviketietoja koskevassa
lainsäädännössä otetaan käyttöön uusia 
vaatimuksia, on vahvistettava uusien 
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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.

vaatimusten voimaantulon jälkeen 
sovellettavia vähintään kolmen vuoden 
pituisia siirtymäaikoja, joiden aikana 
elintarvikkeita, joiden etiketit eivät täytä 
uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille. Tällöin on otettava 
huomioon, että varastossa olevia tällaisia 
elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, saa myydä kunnes varastot 
loppuvat ja enintään uusien säännösten 
voimaantulon jälkeen sovellettavan 
kolmen vuoden siirtymäajan 
umpeutumiseen saakka. Tämä koskee
myös elintarvikealan toimijan ennen 
uusien säännösten voimaantuloa 
hankkimia etikettivarastoja.

Or. de

Perustelu

Olisi vahvistettava riittävät siirtymäajat (vähintään 3 vuotta), jotta erityisesti pk-yritykset 
kykenisivät mukautumaan uusiin säännöksiin. Siirtymäaikoja vahvistettaessa olisi pyrittävä 
siihen, että vältetään suuret investointikustannukset pakkausmateriaalien painatuksessa sekä 
etikettivarastojen kallis tuhoaminen.

Tarkistus 116
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Koska tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja vähentää 
pakkausjätteiden määrä minimiin, on normaalia, että uusien merkintävaatimusten 
käyttöönoton yhteydessä myönnetään siirtymäaika.

Tarkistus 117
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 118
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun harkitaan elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta, on otettava 
huomioon mahdolliset kustannukset, jotka 
aiheutuvat sidosryhmille (kuluttajat, 
tuottajat ja muut mukaan lukien) 
annetuista tiedoista, joita he pitävät 
erityisen arvokkaina, tai mahdolliset 
hyödyt, joiden katsotaan yleisesti auttavan
kuluttajia tekemään tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvallisilla esityksillä, jotka antavat 
kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan 
elintarvikkeen alkuperästä, 
ominaisuuksista tai koostumuksesta;

Or. de

Perustelu

Alkuperän lisäksi on mainittava myös koostumus ja ominaisuudet. Säännöksellä on tarkoitus 
parantaa elintarvikkeissa olevien kuvien selkeyttä ja totuudenmukaisuutta. Vaniljan 
siemenkodan kuva vanilja-aromilla maustetussa jogurttipurkissa on harhaanjohtava 
kuvallinen esitys.

Tarkistus 120
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

a b) antamalla kuluttajalle pakkauksessa 
olevalla merkinnällä tai kuvallisella 
esityksellä kuva tietystä tuotteesta tai 
ainesosasta, vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
tavallisesti käytettävän ainesosan 
korvaamisesta jollakin muulla 
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ainesosalla; tällaisten tuotteiden 
pakkauksen etupuolelle on lisättävä 
merkintä "jäljitelmä" tai "valmistuksessa 
käytetty (korvaavan aineen nimi) 
(korvatun aineen nimi) sijasta;

Or. de

Perustelu

Markkinoilla on yhä enemmän keinotekoisia elintarvikkeita, kuten kasvirasvasta valmistettua 
"juustoa". Lisäksi tuotteen valmistukseen normaalisti käytettyjä ainesosia korvataan osittain 
edullisemmilla ainesosilla. Kuluttajan ei yleensä ole mahdollista havaita tätä. Avoimuussyistä 
olisi siksi otettava käyttöön asiasta kertovat merkinnät.

Tarkistus 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

a b) antamalla kuluttajalle pakkauksessa 
olevalla merkinnällä tai kuvallisilla 
esityksillä kuva tietystä tuotteesta tai 
ainesosasta, vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
tavanomaisesti käytetyn ainesosan 
korvaamisesta jollakin muulla 
ainesosalla; tällaisissa tuotteissa on oltava 
merkintä ’valmistuksessa käytetty 
(korvaavan ainesosan nimi korvattavan 
ainesosan sijasta);

Or. en

Perustelu

Avoimuussyistä olisi otettava käyttöön elintarvikejäljitelmiä koskevat merkinnät.Esimerkkinä 
yhä useammin markkinoitavasta elintarvikejäljitelmästä on kasvirasvasta tehty ‘juusto’. 
Lisäksi tuotteen valmistukseen normaalisti käytettyjä ainesosia korvataan osittain 
edullisemmilla ainesosilla (esim. maito jäätelössä korvataan kasvirasvalla, tryffeli korvataan 
tryffeliöljyllä ja vaniljauute korvataan vaniliinilla).Kuluttajat eivät yleensä huomaa tätä, ja 
siksi tarvitaan enemmän selkeyttä ja avoimuutta.
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Tarkistus 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kuvallisilla esityksillä, jotka johtavat 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta luonteesta tai alkuperästä.

Or. en

Perustelu

Kuvia ja graafisia esityksiä ei saa käyttää johtamaan kuluttajaa tahallisesti harhaan tuotteen 
todellisesta alkuperästä. Mainokset tai vapaaehtoiset tiedot eivät saa jättää pakollisia tietoja 
varjoonsa tai viedä huomiota niiltä.

Tarkistus 123
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen 49 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu komitea voi laatia 
esimerkkiluettelon 1 kohdassa 
tarkoitetuista väittämistä ja käsitteistä, 
joiden käyttö on kiellettyä tai rajoitettua.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan pitää kiinni EU:n elintarvikelainsäädäntöön (direktiivi 2000/13) 
sisältyvästä säännöksestä, jolla edellytetään jäsenvaltioilta yhteistä toimintaa siinä 
tapauksessa, että tiettyjen väittämien ja käsitteiden käyttöä on rajoitettava.  Ilman tällaista 
säännöstä yksittäiset jäsenvaltiot voisivat säätää määritelmistä, jotka poikkeavat muiden 
jäsenvaltioiden määritelmistä, mikä voisi luoda sisämarkkinoille kaupan esteitä. 
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Tarkistus 124
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

 Sana "markkinat" saatettaisiin tulkita väärin (esim. maailmanmarkkinat). Siksi on tärkeää 
tähdentää, että kyse on EU:n sisämarkkinoista.

Tarkistus 125
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 126
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeen nimi; a) myyntinimitys;

Or. de

Perustelu

- 1 kohdan a–h alakohta: kielellinen mukautus, jolla varmistetaan johdonmukaisuus 
direktiivissä 2000/13/EY (direktiivi elintarvikkeiden merkinnöistä) käytetyn terminologian 
kanssa (ks. 3 artikla, muun muassa "myyntinimitys", "sisällyksen määrä").

Tarkistus 127
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) elintarvikkeen sisällyksen määrä; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 128
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen 
käyttöajankohta;

f) vähimmäissäilyvyyspäivämäärä, tai jos 
kyseessä on mikrobiologisesti erittäin 
helposti pilaantuva elintarvike, 
päivämäärä, jota ennen tuote on 
käytettävä;

Or. de

Perustelu

1 kohdan a–h alakohta: kielellinen mukautus, jolla varmistetaan johdonmukaisuus 
direktiivissä 2000/13/EY (direktiivi elintarvikkeiden merkinnöistä) käytetyn terminologian 
kanssa (ks. 3 artikla, muun muassa "myyntinimitys", "sisällyksen määrä").

Tarkistus 129
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) valmistajan, pakkaajan, myyjän, 
maahantuojan tai tarvittaessa sen 
elintarvikealan toimijan, jonka nimellä tai 
toiminimellä elintarviketta pidetään 
kaupan, nimi tai toiminimi ja osoite
yhteisön alueella;

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että elintarvikkeissa on mainittava elintarvikkeen ensimmäistä 
kertaa yhteisön markkinoille saattavan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite yhteisön alueella. 
Esitettyä luetteloa on sen vuoksi täydennettävä ja täsmennettävä.
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Tarkistus 130
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkuperämaa tai lähtöpaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperästä;

Or. de

Perustelu

- Ehdotettu lähtöpaikan merkintää koskevan laajennettu määritelmä on poistettava. 
Monissa tapauksissa yksittäisten ainesosien lähtöpaikan merkitseminen on käytännössä 
mahdotonta erityisesti silloin, kun valmistajat ovat riippuvaisia markkinoiden erilaisesta 
tarjonnasta. Lähtöpaikkatietoja koskeva vaatimus vähentää selvästi joustavuutta ja lisää 
kustannuksia. Siksi olisi säilytettävä direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan 
sanamuoto ja siten yleinen harhaanjohtamiskielto.

Tarkistus 131
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) kaikenlaisen lihan alkuperämaa tai
lähtöpaikka; naudanlihaan, 
vasikanlihaan, kalaan ja äyriäisiin 
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elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot 
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella 
on eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös 
muuhun lihaan;

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää lihan alkuperämaa. Kuluttajan on 
olennaista tietää eläimen kasvatuspaikka ja lihan pakkauspaikka voidakseen tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen.

Tarkistus 132
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkuperämaa tai lähtöpaikka myös 
jalostamattomissa elintarvikkeissa, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöpaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, 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. el
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Tarkistus 133
George Lyon

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 134
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 1 kohdassa 
säädettyä luetteloa pakollisista tiedoista. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon tämän säännöksen merkitys, komissiolle ei pitäisi antaa yksinoikeutta 
muuttaa pakollisten tietojen luetteloa.
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Tarkistus 135
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan pitää kiinni EU:n elintarvikelainsäädäntöön (direktiivi 2000/13) 
sisältyvästä säännöksestä, jolla edellytetään jäsenvaltioilta yhteistä toimintaa siinä 
tapauksessa, että tiettyjen väittämien ja käsitteiden käyttöä on rajoitettava.  Ilman tällaista 
säännöstä yksittäiset jäsenvaltiot voisivat säätää määritelmistä, jotka poikkeavat muiden 
jäsenvaltioiden määritelmistä, mikä voisi luoda sisämarkkinoille kaupan esteitä. 

Tarkistus 136
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että tietyt 
pakolliset tiedot voivat olla saatavilla 
muulla tavoin kuin pakkauksessa tai 
etiketissä, edellyttäen että tämän 
asetuksen II luvussa säädetyt yleiset 
periaatteet ja vaatimukset täyttyvät. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen ilmoittaminen on asetuksen ydin. Sitä tapaa, jolla nämä tiedot 
ilmoitetaan, ei pidä muuttaa toimilla tämän asetuksen muiden kuin keskeisten osien  
muuttamiseksi.

Tarkistus 137
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla,
joilla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.
Pakkauksessa olevat mainokset eivät saa 
viedä huomiota pakollisilta tiedoilta. 
Liitteessä III b esitetyt tekijät vaikuttavat 
luettavuuteen, ja ne on otettava huomioon 
etiketin suunnittelussa.

Or. en

Perustelu

Etiketin selkeyden parantamiseksi tarvitaan mitattavissa ja siten valvottavissa olevia 
perusteita. Vähimmäiskirjasinkoko ei välttämättä takaa yleistä selkeyttä. Tällä kohdalla 
varmistetaan kuitenkin, että useat selkeyteen vaikuttavat tekijät (kuten kontrasti, 
kirjasintyyppi ja sommittelu) on otettava huomioon. On tärkeää, etteivät pakkauksessa olevat 
mainokset vie huomiota pakollisilta tiedoilta.
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Tarkistus 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden koko ja kontrasti on sellainen, että 
painatus erottuu selvästi taustasta.

Or. it

Perustelu

Ehdotettu 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko kasvattaisi pakkausten kokoa, mikä olisi vastoin 
ympäristönsuojelutavoitteita. Tuottajien on voitava mukauttaa etikettien muotoa pakkauskoon 
mukaan, kunhan he huolehtivat samalla, että esitetyt tiedot ovat mahdollisimman 
helppolukuisia ja selkeitä kuluttajien kannalta.

Tarkistus 139
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

luettavassa muodossa, joka ei voi johtaa 
kuluttajaa harhaan. Seikkoja, jotka on 
otettava huomioon elintarvikkeita 
koskevien tietojen luettavuuden 
varmistamiseksi, ovat tekstin sommittelu, 
tekstin kirjasimen tyyli, koko ja väri, 
taustan, pakkauksen ja painatuksen väri 
sekä katseluetäisyys ja -kulma.
Komissio laatii yhteistyössä 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ja 
sidosryhmien kanssa sääntöjä, joissa 
täsmennetään, miten kyseisiä seikkoja on 
sovellettava elintarvikkeissa olevien 
kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuuden varmistamiseksi. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajat pystyvät tekemään tietoon perustuvia valintoja, kaikkien etiketissä esitettävien 
tietojen pitäisi olla helposti havaittavia ja luettavia, eivätkä ne saa johtaa kuluttajia harhaan.

Tarkistus 140
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

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

Tarkistus 141
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
painettava pakkaukseen tai etikettiin siten,
että kirjasintyypin, värin ja kontrastin 
avulla varmistetaan, että ne ovat selvästi 
luettavissa.
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ne on esitettävä tavalla, jolla varmistetaan 
selvä kontrasti painatuksen ja taustan 
välillä.

Komissio laatii yhteistyössä asianomaisten 
sidosryhmien kanssa sitovat säännöt 
elintarvikkeissa olevien kuluttajille 
tarkoitettujen tietojen luettavuudesta. 
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 142
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
esitettävä pakkauksessa tai etiketissä, ja
lisäksi on varmistettava, että ne ovat 
selvästi luettavissa.
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ja ne on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen 
ja taustan välillä.

Komissio laatii kuulemismenettelyä 
noudattaen yhdessä relevanttien 
sidosryhmien kanssa sitovat säännöt 
elintarvikkeissa olevien kuluttajille 
annettavien tietojen luettavuudesta. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia niitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

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

Tarkistus 143
Tiziano Motti, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it
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Perustelu

On tärkeää, että kuluttajat pystyvät aina löytämään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
pakolliset tiedot.

Tarkistus 144
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä, jotka koskevat pakollisten 
tietojen esittämistä ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten laajentamista 
koskemaan pakollisia lisätietoja, jotka 
koskevat 10 ja 38 artiklassa tarkoitettuja 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällä kohdalla annettaisiin komissiolle liian laajat valtuudet, sillä tässä ei ole suinkaan kyse 
"muista kuin keskeisistä osista".
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Tarkistus 145
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 146
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio laatii yhteistoiminnassa 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ja 
sidosryhmien kanssa sääntöjä, joissa 
täsmennetään, miten 14 artiklan 
1 kohdassa mainittuja seikkoja olisi 
sovellettava elintarvikkeiden 
kuluttajatietojen luettavuuden 
varmistamiseksi sellaisissa pakkauksissa 
ja astioissa, joiden pinnan ala on hyvin 
rajallinen.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita koskevien tietojen helppolukuisuus pienikokoisissa tuotteissa on ongelma: 
yleensä vain osan 9 artiklassa luetelluista tiedoista pitäisi olla pakollisia painatusalaltaan 
alle 80cm² kokoisissa tuotteissa. Tällä tarkistuksella komission on kuitenkin yhdesssä muiden 
sidosryhmien kanssa tarkasteltava, miten elintarvikkeita koskevia tietoja voidaan esittää 
selkeästi pienikokoisissa tuotteissa.
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Tarkistus 147
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 148
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Olisi vältettävä liikaa tietoa. Liialla tiedolla kumotaan elintarvike-etikettien informatiivinen 
funktio. Tämä tekee tyhjäksi etikettien tarkoituksen eli kuluttajien informoinnin, jotta nämä 
kykenisivät tekemään tietoisia elintarvike- ja ruokavaliovalintoja.
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Tarkistus 149
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 150
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttaja voisi tehdä perustellun päätöksen, hänellä on oltava käytössään kaikki 
saatavilla olevat tiedot 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Poikkeus voidaan kuitenkin tehdä 
vähimmäissäilyvyysajan päivämäärän suhteen, joka ei ehkä ole ollut tiedossa ostohetkellä.
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Tarkistus 151
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista elintarvikkeita koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä kielellä, jota 
kaikki kuluttajat, sokeat ja näkövammaiset 
mukaan luettuna, ymmärtävät helposti 
niissä jäsenvaltioissa, joissa elintarviketta 
pidetään kaupan.

Or. sv

Perustelu

Direktiiviin 2004/27/EY (muutettu direktiivistä 2001/83/EY) sisältyvän 56a artiklan mukaan 
sokeainkirjoitus on pakollinen lääkepakkauksissa, ja pakkausselosteita vaaditaan tehtäviksi 
sellaiseen muotoon, että sokeat ja näkövammaiset voivat niitä käyttää. Allergisoivia ainesosia 
sisältävät elintarvikkeet voivat aiheuttaa vakavia ongelmia niille, jotka eivät tiedä kyseisten 
ainesosien olemassaolosta. Siksi elintarvikkeiden ainesosien pakollista luettelointia myös 
pistekirjoituksella pitäisi harkita. 

Tarkistus 152
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 153
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ravintoarvoilmoitusvelvollisuudesta on syytä luopua. Uudelleen käytettävät suorat lasipullot 
myydään usein annospakkauksina (esimerkiksi 200 ml tai 250 ml). Tällaisissa pulloissa ei ole 
paljon tilaa merkinnöille. Siksi olisi pitäydyttävä nykyisen laajuisessa merkinnässä, eli 
ilmoitetaan myyntinimitys, sisällyksen määrä, allergeenit ja vähimmäissäilyvyyspäivämäärä 
(ks. direktiivin 2000/13/EY 13 artiklan 4 kohta). 

Tarkistus 154
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarkoitetut tiedot on annettava muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. it

Perustelu

Elintarvikkeiden merkintöjä koskeva lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja pakollisia tietoja on 
nykyisin paljon enemmän kuin ennen. Lisäksi merkinnät ovat usein monikielisiä. Sen vuoksi 
on syytä nostaa suurinta mahdollista painatusalaa vähintään 100 cm²:iin poikkeuksen 
myöntämiseen liittyen.

Tarkistus 155
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurin mahdollinen painatusala on 
pienempi kuin 100 cm² tai sisällyksen 
määrä on alle 30 g, ainoastaan 9 artiklan 
1 kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava muilla keinoin tai niiden oltava 
saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
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Rechnung getragen.

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

Tarkistus 156
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurin mahdollinen painatusala on 
pienempi kuin 100 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 annettava muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Pieniä pakkauksia koskevat poikkeukset eivät ole riittäviä eivätkä käyttökelpoisia, minkä 
vuoksi niitä olisi laajennettava. 

Tarkistus 157
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Erityisen pieniä tuotteita koskevat tiedot on rajattava kaikkein tärkeimpiin tekijöihin, koska
muussa tapauksessa tuottajien on pakko käyttää tuotteisiin nähden liian suuria pakkauksia tai 
säiliöitä.

Tarkistus 158
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 50 cm2, ainoastaan 9 artiklan 
1 kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava muilla keinoin tai niiden oltava 
saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 159
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse pakkaamattomista tuotteista 
ja 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista suurtaloustuotteista, 9 ja 
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29 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
antaminen ei ole pakollista.

Or. de

Perustelu

Myös elintarvikealan vähittäiskaupassa ja pienteollisuusyrityksissä, suurtaloudet mukaan 
luettuina, valmistetaan suoraan kuluttajalle toimitettavia tuotteita. Menettelyt eivät ole 
standardoituja, ja valmistusaineet ja ainesosat vaihtelevat päivittäin. Elintarvikealan 
pienteollisuutta on kiittäminen monipuolisesta tarjonnasta ja alueellisten erikoisuuksien 
säilymisestä. Siksi on tärkeää vapauttaa kyseiset valmistajat ravintoarvoilmoitusta koskevasta 
velvollisuudesta.

Tarkistus 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Esipakkaamattomien tuotteiden 
yhteydessä, 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaiset suurtalouksien 
tuotteet mukaan luettuina, ei tarvitse 
ilmoittaa 9 ja 29 artiklassa tarkoitettuja 
tuotteita 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
huomioon ottamatta.

Or. en

Perustelu

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 161
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Esipakkaamattomien tuotteiden 
yhteydessä, 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaiset suurtalouksien 
tuotteet mukaan luettuina, ei tarvitse 
ilmoittaa 9 ja 29 artiklassa tarkoitettuja 
tuotteita.

Or. en

Perustelu

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement.

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

Tarkistus 162
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä V säädetään 
erityissäännöksistä, jotka koskevat 
elintarvikkeen nimen käyttöä ja nimeä 

2. Siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, on myös sallittua 
käyttää sitä myyntinimitystä, jolla tuotetta 
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täydentäviä tietoja. laillisesti valmistetaan ja pidetään kaupan 
tuottajajäsenvaltiossa.
Myyntinimitystä on kuitenkin 
täydennettävä sen yhteydessä olevilla 
muilla kuvailevilla tiedoilla, jos se on 
tämän direktiivin muiden säännösten ja 
erityisesti sen 9 artiklan säännösten 
soveltamisen vuoksi tarpeen 
elintarvikkeen todellisen luonteen 
tuntemisen mahdollistamiseksi sen 
jäsenvaltion kuluttajalle, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, ja jotta kyseinen 
elintarvike voidaan erottaa muista 
elintarvikkeista, joihin se voitaisiin 
sekoittaa.
Poikkeustapauksissa tuottajajäsenvaltion 
myyntinimitystä ei käytetä siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tuotetta pidetään 
kaupan, jos tuottajajäsenvaltion
myyntinimityksen tarkoittama elintarvike 
eroaa koostumukseltaan ja 
valmistustavaltaan niin paljon tällä 
myyntinimityksellä tunnetusta 
elintarvikkeesta, etteivät 1 ja 2 alakohdan 
säännökset ole riittäviä kuluttajille 
annettavan oikean tiedon varmistamiseksi 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan.
Myyntinimitystä ei saa korvata 
tavaramerkillä, kaupallisella merkillä tai 
kuvitteellisella nimellä.
Myyntinimityksen 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 
aiheuttaa ostajassa sekaannusta.
Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyyn 
elintarvikkeeseen on liitettävä merkintä 
"säteilytetty" tai "käsitelty ionisoivalla 
säteilyllä".
Liitteessä V esitetään "jauheliha"-
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myyntinimitystä koskevat 
erityisvaatimukset.

Or. de

Perustelu

Lainsäädännön selkeyttämistä ja parantamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi 
elintarvikkeen myyntinimitystä koskevat määräykset olisi esitettävä asetustekstin artiklassa 
(tässä: 18 artikla).  Merkinnöistä annettu direktiivi 2000/13/EY on selkeä ja yksiselitteinen, 
minkä vuoksi olisi noudatettava sen sanamuotoa (direktiivin 5 artikla).

Tarkistus 163
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
ainesosien merkitsemistä koskevat 
säännöt. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999.

Or. en
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Perustelu

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

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

Tarkistus 164
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

e) viini ja viinituotteet sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä viinin yhteisistä 
markkinajärjestelyistä 29 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/20081 sekä 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
sekä muiden vastaavien tuotteiden, jotka 
on saatu muusta hedelmästä kuin 
viinirypäle, omena tai päärynä, 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/912 2 artiklan 
1 kohdassa, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen ja muiden alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä 
tammikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/20083 2 artiklan 1 kohdassa. 
Komissio laatii [viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
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kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
tässä kohdassa mainittuihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä päätetään tarvittaessa 
seuraavia menettelyjä noudattaen:

i) asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta 
noudattaen sääntelymenettelyä, johon 
viitattiin kyseisen asetuksen 113 artiklan 
1 kohdassa ja josta säädettiin 
maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22. päivänä lokakuuta 
2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen N:o 1234/2007 
(yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva 
asetus) 195 artiklan 2 kohdassa4;
ii) asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
iii) asetuksen (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Edellä 1 kohdan (i), (ii) ja (iii) 
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita 
koskeviin menettelyihin liittyviä 
erityistapauksia lukuun ottamatta 
kaikkiin 20 artiklan e kohdassa ja 
29 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
tuotteisiin sovelletaan toimia yhtäläisesti 
ja samanaikaisesti.
__________

1. EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.
2. EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.
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3 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.
4. EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. en

Perustelu

Useita keskeisiä kysymyksiä olisi selvitettävä ennen kuin alkoholijuomien etiketteihin 
vaaditaan ainesosaluetteloja tai ravintoarvomerkintöjä, koska juomia ei kuluteta 
ravintoarvonsa takia. Lisäksi asetuksissa 479/2008, 1601/91 ja 110/2008 säädetään viinien ja 
tislattujen alkoholijuomien esillepanosta ja merkinnöistä. Niissä säädetään myös 
mahdollisuudesta määritellä täytäntöönpanosäännökset erityisellä komitologiamenettelyllä. 
Yhtenäisyyden vuoksi nämä säännökset on säilytettävä.

Tarkistus 165
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

e) viini ja viinituotteet sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä viinin yhteisistä 
markkinajärjestelyistä 29 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/20081 sekä 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
sekä muiden vastaavien tuotteiden, jotka 
on saatu muusta hedelmästä kuin 
viinirypäle, omena tai päärynä, 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/912 2 artiklan 
1 kohdassa, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen ja muiden alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä 
tammikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/20083 2 artiklan 1 kohdassa.
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Komissio laatii viimeistään ...*
kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä 
päätetään tarvittaessa seuraavaa 
menettelyä noudattaen:

i) asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta 
noudattaen sääntelymenettelyä, johon 
viitattiin kyseisen asetuksen 113 artiklan 
1 kohdassa ja josta säädettiin 
maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22. päivänä lokakuuta 
2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen N:o 1234/2007 
(yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva 
asetus) 195 artiklan 2 kohdassa4;
ii) asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
iii) asetuksen (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Edellä 1 kohdan (i), (ii) ja (iii) 
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita 
koskeviin menettelyihin liittyviä 
erityistapauksia lukuun ottamatta 
kaikkiin 20 artiklan e kohdassa ja 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimia yhtäläisesti ja 
samanaikaisesti.
______________

1. EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.



PE438.135v03-00 64/150 AM\802277FI.doc

FI

2. EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.

3 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.
4. EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: Viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 166
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, viinituotteet sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 ja 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
toukokuuta 1991 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1601/1991,
hedelmäolut, olut ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen ja muiden alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä 
tammikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/2008 2 artiklan 1 kohdassa. 
Komissio laatii [viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään ainesosien merkitsemistä 
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koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomien ei yleisesti ottaen pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
varten tarvitaan erityissääntelyä. Ensin on kuitenkin selvitettävä periaatteellisia kysymyksiä, 
sillä olisi esimerkiksi erittäin kyseenalaista käyttää tislattujen alkoholijuomien 
ravintoarvotietojen viiteannoksena 100 ml:aa, ja alkoholijuomissa ei ole monia 
elintarvikkeiden sisältämiä ravintoaineita.

Tarkistus 167
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia elintarvikkeen osia ei vaadita 
sisällytettäviksi ainesosaluetteloon:

Seuraavia ei katsota elintarvikkeen 
ainesosiksi:

Or. de

Perustelu

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 168
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ravintoaineiden, elintarvikelisäaineiden 
tai aromien liuottimina tai kantaja-aineina 
käytetyt aineet pitoisuuksina, jotka ovat 
ehdottoman välttämättömiä;

c) mikroaineiden, elintarvikelisäaineiden,
aromien, entsyymien tai muiden aineiden, 
joilla on fysiologinen tai teknologinen 
tarkoitus, liuottimina tai kantaja-aineina 
käytetyt aineet pitoisuuksina, jotka ovat 
ehdottoman välttämättömiä;

Or. de

Perustelu

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

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

Tarkistus 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarvike on pakkaamaton ja
myyntialueella ilmoitetaan helposti 
näkyvällä tavalla, että:
– asiakkaat saavat tietoja 
allergiareaktioita aiheuttavista aineista 
myyntikeskusteluissa ja/tai esillä olevasta 
tietoaineistosta, ja 
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– asiakkaille ilmoitetaan 
ristikontaminaation mahdolisuudesta; tai

Or. en

Perustelu

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

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

Tarkistus 170
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarvike on pakkaamaton ja 
myyntialueella ilmoitetaan helposti 
näkyvällä tavalla, että:
– asiakkailla on mahdollisuus saada 
tietoja allergiareaktioita aiheuttavista 
aineista myyntikeskusteluissa ja/tai esillä 
olevasta tietoaineistosta, ja
– asiakkaille kerrotaan, että 
ristikontaminaation mahdollisuutta ei 
voida sulkea pois;

Or. en

Perustelu

Laajat kaikkia tuotteita koskevat allergeenimerkinnät olisivat lähes mahdottomia, kun on kyse 
pakkaamattomista tuotteista, ja ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
jalostuspinta-alaltaan rajatuissa tiloissa ilmenee ristikontaminaatiota. Selvästi näkyvillä 



PE438.135v03-00 68/150 AM\802277FI.doc

FI

oleva muistutus antaa toimijoille oikeusvarmuuden.

Tarkistus 171
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

2. Asianomainen ajankohta on oltava 
helposti löydettävissä eikä peitettynä. Se 
on ilmoitettava seuraavasti:
A. vähimmäissäilyvyysaika;

a) Ajankohtaa ennen on oltava ilmaisu

”parasta ennen [päivämäärä]”, kun 
ajankohta ilmoitetaan päivän 
tarkkuudella; 
”parasta ennen [kuukauden] loppua”, 
kun ajankohta ilmoitetaan jollakin 
muulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi liite IX olisi sisällytettävä lainsäädäntötekstiin. Ilmaus ”parasta ennen” 
olisi tulkittava kansallisen lainsäädännön tai muiden kansallisten sitovien sopimusten 
mukaisesti. Yksittäisiin annoksiin pakatulle jäätelölle myönnetty poikkeus 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittamisesta poistetaan. Koska yksittäiset annokset voivat joutua 
erilleen pakkauksesta tai erästä, jossa ne on myyty, vähimmäissäilyvyysaika on ehdottomasti 
merkittävä jokaiseen erotettavissa olevaan yksittäiseen annokseen.

Tarkistus 172
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 

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

Or. en

Tarkistus 173
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ravintoarvomerkinnän on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä 
’ravintoarvomerkintä’:

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

b) proteiinin, hiilihydraattien ja rasvan
määrät.

Or. de

Perustelu

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 174
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, fibre e sale

Or. it

Perustelu

(Kääntäjän huomautus: komission asiakirjan italiankielinen toisinto poikkeaa englannin-, 
ranskan- ja suomenkielisestä toisinnosta siinä määrin, että tarkistusta ei voi kääntää.) La 
tabella nutrizionale deve risultare coerente sia all’esperienza maturata dai consumatori 
europei nel corso degli anni (dir. 90/496/CE), sia al Codex Alimentarius, e deve perciò 
comprendere i valori relativi ai "Big 8" (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, 
grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio) riferiti ai 100g/ml e/o alla porzione.

Tarkistus 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa on tärkeää mainita tärkeimmät ravintoaineet 
(proteiinit, hiilihydraatit – niiden sisältämä sokeri – rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
ravintokuidut ja natrium) sellaisina kuin ne on määritelty edellä voimassa olevassa 
lainsäädännössä (direktiivi 90/496/ETY). Ravintoarvotietojen ei pidä keskittyä ainoastaan 
mahdollisesti "ongelmia aiheuttaviin" ravintoaineisiin siten, että niitä korostettaisiin 
erityisesti, sillä terveellinen ruokavalio koostuu tasapainoisesti kaikista näistä ruoka-
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aineryhmistä. 

Tarkistus 176
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Proteiini on elintärkeä ravintoaine. Proteiinin määrä olisi sisällytettävä pakolliseen 
ravintoaineilmoitukseen, jotta kuluttajat näkevät kuinka paljon elintarvike sisältää energiaa 
antavia proteiineja. 

Tarkistus 177
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tyydyttyneiden rasvahappojen ja 
transrasvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Todettujen vaikutusten perusteella ravintoarvoilmoitukseen on sisällytettävä tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja transrasvojen määrät. Kielteisten terveysvaikutusten vuoksi transrasvat on 
jo kielletty Tanskassa.
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Tarkistus 178
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Muiden alkoholijuomien kuin viinin 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen 
kuuluvat energiasisältö ja hiilihydraattien 
määrä.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä ero viinin ja muiden alkoholijuomien välillä. On jo säädetty kattavasti useista 
teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen huomioon kaikki 
toimitusketjun vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja asianmukainen kuluttajien 
tiedonsaanti.
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Tarkistus 179
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä,
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin tai 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat
määriteltyinä asetuksen (EY) N:o 
479/2008 1 artiklan 1 kohdassa ja 
neuvoston asetuksen 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa, muusta hedelmästä kuin 
rypäleista saatuihin vastaaviin tuotteisiin, 
siideriin, päärynäviiniin, olueen, eikä 
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä asetuksen N:o 
110/2008 2 artiklan 1 kohdassa, ja muihin 
alkoholijuomiin. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä 
päätetään tarvittaessa seuraavaa 
menettelyä noudattaen:

i) asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
ii) asetuksen (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen;
iii) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
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noudattaen;
Edellä 1 kohdan (i) ja (ii) alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita koskeviin 
menettelyihin liittyviä erityistapauksia 
lukuun ottamatta kaikkiin 20 artiklan 
e kohdassa ja 29 artiklan 1 kohdassa
lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan toimia 
yhtäläisesti ja samanaikaisesti.

Or. en

Perustelu

Useita keskeisiä kysymyksiä olisi selvitettävä ennen kuin alkoholijuomien etiketteihin 
vaaditaan ainesosaluetteloja tai ravintoarvomerkintöjä, koska juomia ei kuluteta 
ravintoarvonsa takia. Lisäksi asetuksissa 479/2008, 1601/91 ja 110/2008 säädetään viinien ja 
tislattujen alkoholijuomien esillepanosta ja merkinnöistä. Niissä säädetään myös 
mahdollisuudesta määritellä täytäntöönpanosäännökset erityisellä komitologiamenettelyllä. 
Yhtenäisyyden vuoksi nämä säännökset on säilytettävä.

Tarkistus 180
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä asetuksissa (EY) N:o 
479/2008 ja N:o 1601/1991, 
hedelmäolueen, olueen, eikä tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä asetuksen (EY) N:o 
110/2008 2 artiklan 1 kohdassa ja muihin 
alkoholijuomiin. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Kyseiset toimet, 
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ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomien ei yleisesti ottaen pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
varten tarvitaan erityissääntelyä. Ensin on kuitenkin selvitettävä periaatteellisia kysymyksiä, 
sillä olisi esimerkiksi erittäin kyseenalaista käyttää tislattujen alkoholijuomien 
ravintoarvotietojen viiteannoksena 100 ml:aa, ja alkoholijuomissa ei ole monia 
elintarvikkeiden sisältämiä ravintoaineita.

Tarkistus 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f ja g alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ravintokuitu; Poistetaan.
g) proteiini;

Or. fr

Perustelu

Seuraus 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 182
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 2. Ravintoarvomerkintä voi myös sisältää 
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seuraavista yhden tai useamman määrät: lisäksi seuraavista aineista tai niiden 
osista tai 1 kohdassa lueteltujen 
ainesosaryhmien osista yhden tai 
useamman määrät:

a) transrasvat; a) transrasvahapot;
a a) tyydyttyneet rasvahapot;

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

d) polyolit;

d a) polyolit;

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

g) proteiini;
g a) sokerit;

g b) natrium;

g c) kolesteroli;

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

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä;
i) vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1925/2006¹ tarkoitetut muut aineet.
_________
1 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. de

Perustelu

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

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

Tarkistus 183
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f, g ja h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

h) muut liitteen XIII A osassa tarkoitetut 
aineet.
Tähän voi sisältyä myös edellä 
mainittujen ryhmien osia.

Or. en
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Perustelu

Asetuksessa elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille on tärkeää olla 
vaatimatta sellaisten tietojen näyttämistä, joita kohdeyleisö ei ymmärrä. Tutkimukset 
osoittavat, että jo nyt kuluttajat eivät ymmärrä joitakin merkintöjen tietoja. Ravinnonsaannin 
osalta kuluttajat käyttävät mieluummin kaloreita kuin jouleja. Tiedemiehet käyttävät 
mieluummin jouleja, joten ne eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 184
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 185
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava keskiarvoja, jotka 
perustuvat

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava vähimmäissäilyvyysajan 
umpeutuessa vallitsevia keskiarvoja, jotka 
perustuvat

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

b) laskelmaan, joka on tehty käytettyjen 
ainesosien tunnettujen tai todellisten 
keskiarvolukujen perusteella; tai

b) laskelmaan, joka on tehty käytettyjen 
ainesosien tunnettujen tai todellisten 
keskiarvolukujen perusteella; tai

c) laskelmaan, joka perustuu yleisesti 
tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.

c) laskelmaan, joka perustuu yleisesti 
tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.
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Säännöistä, jotka koskevat energiaa ja 
ravintoaineita koskevan ilmoituksen 
täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse 
ilmoitettujen arvojen tarkkuudesta, kuten 
ilmoitettujen arvojen ja virallisissa 
tarkastuksissa saatujen arvojen välisistä 
eroista, voidaan päättää 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

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, vahvistetaan viranomaisen 
lausunnon jälkeen 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asetuksen voimaantuloajankohtana.

Or. de

Perustelu

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

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

Tarkistus 186
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi
yhtä suurina annoksina ilmoitettavien tai 
helposti yhtä suuriksi annoksiksi 
jaettavien elintarvikkeiden energiasisältö 
ilmoitetaan annosta kohti siten kuin sen 
määrä on ilmoitettu etiketissä. Muut tiedot 
voidaan myös ilmaista annosta kohti.
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Or. fr

Perustelu

Energiasisällön ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti ei ole välttämättä 
asianmukaista kuluttajan kannalta, koska elintarvikkeiden paino ja tilavuus vaihtelee suuresti. 
Sen vuoksi olisi toivottavaa, että annosteltavien elintarvikkeiden energiasisältö ilmoitettaisiin 
järjestelmällisesti annosta kohti, jotta kuluttajille annettavat tiedot olisivat tarkkoja ja 
helppotajuisia. 

Tarkistus 187
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä tarkoitetun 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvomerkinnän lisäksi ravintoarvo
voidaan ilmaista annosta kohti, edellyttäen 
että annoksen sisältämä määrä 
ilmoitetaan.

Or. de

Perustelu

Kielellisiä mukautuksia. Jotta kuluttajaa ei johdettaisi harhaan, ravintoarvomerkintä annosta 
kohti olisi sallittava silloin, kun annoksen määrä on merkitty selvästi. Lisäilmoitus 
pakkaukseen sisältyvien annosten määrästä olisi mahdollista vapaaehtoispohjalta.

Tarkistus 188
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 

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

tieto voidaan ilmaista annosta kohti siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan. Annokset 
voidaan varustaa tekstillä "annos" tai 
annosta esittävällä kuvamerkillä. 

Or. nl

Perustelu

Euroopan elintarvikealalla on jo vapaaehtoisia sopimuksia siitä, kuinka paljon annokseen 
sisältyy. Alalla myös käytetään jo kuvamerkkejä annoksen merkitsemisessä. Ilmaus "annos" 
tai kuvamerkki, kuten teelusikka, ruokalusikka, kulho tai vastaava, lisää kuluttajan 
ymmärrystä ja antaa selvemmän kuvan elintarvikkeen osuudesta ruokavaliossa.  

Tarkistus 189
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Ravintoarvotietojen ilmaiseminen annosta kohti on yhä tärkeämpää kuluttajien kannalta, kun 
taas tietojen ilmaiseminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti voi johtaa väriin 
tulkintoihin. Kuluttajan on jälkimmäisen perusteella vaikeampi laskea lueteltujen aineiden 
saantinsa ja huolehtia tasapainoisesta ruokavaliosta.
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Tarkistus 190
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajat voivat vertailla samaan tuoteryhmään kuuluvia erilaisia elintarvikkeita 
keskenään – pakkauksen koosta ja pakkauksen sisällöstä riippumatta – on ehdottoman 
välttämätöntä, että energian ja ravintoaineiden määrä ilmoitetaan aina 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti. Lisäksi voi olla mahdollista ilmaista määrät annosta kohti, kuten 32 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus 191
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti tai 
annosta kohti sisällyksen määrän 
mittayksikön mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

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

Tarkistus 192
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a, 1 b, 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

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

Tarkistus 193
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, 
jollei 32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta 
johdu, annosta kohti. Annokset voidaan 
varustaa tekstillä "annos" tai annosta 
esittävällä kuvamerkillä. 

Or. nl

Perustelu

Euroopan elintarvikealalla on jo vapaaehtoisia sopimuksia siitä, kuinka paljon annokseen 
sisältyy. Alalla myös käytetään jo kuvamerkkejä annoksen merkitsemisessä. Ilmaus "annos" 
tai kuvamerkki, kuten teelusikka, ruokalusikka, kulho tai vastaava, lisää kuluttajan 
ymmärrystä ja antaa selvemmän kuvan elintarvikkeen osuudesta ruokavaliossa.
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Tarkistus 194
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti suo kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan.

Tarkistus 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. Jos 
elintarvike on pakattu yksittäiseksi 
annokseksi, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
energian ja ravintoaineiden määrä on 
ilmaistava myös annosta kohti.
Energian ja ravintoaineiden määrä 
voidaan lisäksi ilmaista annosta kohti.
Jos tiedot ilmaistaan annosta kohti, on 
ilmoitettava pakkauksen sisältämien 
annosten määrä, annoskokojen on oltava 
realistisia, ja tiedot on esitettävä 
keskivertokuluttajalle ymmärrettävällä 



PE438.135v03-00 86/150 AM\802277FI.doc

FI

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

Or. de

Perustelu

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

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

Tarkistus 196
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
energian ja ravintoaineiden määrä koskee 
aina elintarviketta sellaisena kuin se on 
nautittavaksi valmistettuna. Etiketissä on 
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esitettävä tarkka ohje tietojen perustana 
olevasta valmistustavasta.

Or. de

Perustelu

Energia- ja ravintoaineilmoituksen olisi koskettava aina tuotetta sellaisena kuin se on 
nautittavaksi valmistettuna, sillä tarjolle asettavan tuotteen ravintoainemäärä voi vaihdella 
huomattavasti valmistustavasta johtuen (esim. paistaminen, keittäminen). Tietojen perustana 
oleva valmistustapa on esitettävä etiketissä täsmällisesti, jotta kuluttajat ymmärtävät tiedot ja 
jotta tiedot voidaan tarkistaa. 

Tarkistus 197
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
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the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 198
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastaa tutkimuksia, joiden mukaan kuluttajat haluavat pakkauksen 
etupuolelle rajoitetun määrän ravintoarvotietoja selittävän osan kanssa. He haluavat 
mieluummin, että punaista, keltaista ja vihreää väriä käyttämällä osoitetaan, onko 
elintarvikkeessa vähän, kohtalaisesti vai runsaasti kyseisiä ravintoaineita.
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Tarkistus 199
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotkin ravintoarvoilmoituksen osat 
voidaan ilmaista tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa 
B osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa 
tai annosta kohti.

Or. it

Perustelu

Koska joidenkin elintarvikkeiden kulutusta ei ole mahdollista ilmaista satoina grammoina tai 
millilitroina, on tärkeää, että prosenttiosuudet saannin vertailuarvoista voidaan ilmaista 
annosta kohti. 

Tarkistus 200
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kielellisiä mukautuksia. Pakollinen saantimerkintä on ristiriidassa asiasta tehdyn aloitteen 
kanssa, ja siksi saantimerkintä olisi pidettävä vapaaehtoisena. Euroopan elintarviketeollisuus 
käyttää nykyisin saantimerkintää yksittäisissä elintarvikkeissa ja tekee sitä kuluttajille tutuksi. 
Kuten EU:ssa on sovittu, odotetaan ensin alustavia tietoja siitä, onko elintarviketeollisuuden 
merkintäaloite menestyksellinen.

Tarkistus 201
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On järkevää esittää mahdollista vapaaehtoista lisämerkintää koskevia säännöksiä, jotta 
niiden yhteydessä saavutettaisiin tietty standardointi ja vältettäisiin muussa tapauksessa 
vaarana oleva kuluttajan harhaanjohtaminen.
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Tarkistus 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy esittelijän esittämään tarkistukseen 135, jossa vaaditaan yhdenmukaista 
ilmoitusta annoksista. Absoluuttisia määriä 100 grammaa ja 100 millilitraa kohti olisi 
täydennettävä prosentteina ilmaistuna tietona, jotta tuotteen saanti on mahdollista suhteuttaa 
päivätarpeeseen ja jotta kuluttajat saavat näin lisätietoa, koska monet kuluttajat eivät osaa 
absoluuttisten määrien perusteella arvioida, onko kyse pienestä vai suuresta määrästä.

Tarkistus 203
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla
Ilmaisu annosta kohti

Poistetaan.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan ilmaista annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.
2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.
3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Annoskohtainen ravintoarvoilmoitus sisältyy jo 31 artiklan 2 kohtaan esitettyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 205
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto voidaan ilmaista annosta kohti 
pakkauksen takaosassa siten, että 
pakkauksen sisältämien annosten määrä 
ilmoitetaan edellyttäen, että annoskoko 
perustuu Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausuntoon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 206
Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE438.135v03-00 94/150 AM\802277FI.doc

FI

Tarkistus 207
Róża Thun Und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on 
selvästi valmiiksi annosteltu yhdeksi tai 
useammaksi erilliseksi annokseksi, joista 
kaikki ovat samankokoisia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan yksinkertaistaa asiaa. Elintarvikkeita, jotka on selvästi valmiiksi 
annosteltu yhdeksi tai useammaksi erilliseksi samankokoiseksi annokseksi, pitäisi kohdella 
samalla tavoin kuin valmiiksi pakattua elintarviketta annospakkauksena.

Tarkistus 208
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on
selvästi valmiiksi pakattu
yksittäisannokseksi tai useammaksi 
helposti tunnistettavaksi erilliseksi 
annokseksi, joista kaikki ovat 
samankokoisia.

Or. it

Perustelu

Elintarvikkeita, jotka on selvästi valmiiksi pakattu yksittäisannokseksi tai useammaksi 
helposti tunnistettavaksi erilliseksi annokseksi, joista kaikki ovat samankokoisia, on 
kohdeltava samalla tavalla kuin annospakkaukseksi valmiiksi pakattuja elintarvikkeita.
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Tarkistus 209
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
yksinomaan annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi tai 
jaettu erillisiksi annospakkauksiksi.

Or. de

Perustelu

Ravintoarvojen ilmoittaminen vain annosta kohti olisi käyttökelpoinen ennen kaikkea 
elintarvikkeissa, joita kulutetaan selvästi alle 100 gramman suuruisina määrinä (esim. hillot, 
ruokaöljyt jne.).

Tarkistus 210
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Nettopainon ilmoittaminen

Jos elintarviketta ei voida jakaa 
annoksiin, energiasisältö on ilmoitettava 
paitsi 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
myös suhteessa kyseessä olevan 
elintarvikkeen kokonaisnettopainoon.

Or. fr

Perustelu

Energiasisällön ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti ei ole välttämättä 
asianmukaista kuluttajan kannalta, koska elintarvikkeiden paino ja tilavuus vaihtelee suuresti. 
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Sen vuoksi on toivottavaa, että sellaisten elintarvikkeiden energiasisältö, joita ei voida jakaa 
annoksiin, ilmoitettaisiin järjestelmällisesti suhteessa elintarvikkeen kokonaisnettopainoon, 
jotta kuluttajille annettavat tiedot olisivat tarkempia ja helppotajuisia. 

Tarkistus 211
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Muut ilmaisumuodot
1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset 
täyttyvät:
a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; sekä
b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä
c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.
2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 
44 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Täydellinen yhdenmukaistaminen on ainoa yhteismarkkinoiden takaamisen väline.
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Tarkistus 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

b) se perustuu saannin vertailuarvoihin, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa 
B osassa 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti. Jos tuote on pakattu 
annospakkaukseksi tai jos sitä myydään 
alle 100 gramman tai 100 millilitran 
määriä, riittää ilmoitus myydyn määrän 
annosta kohti.  Yhdenmukaistettujen 
saannin vertailuarvojen puuttuessa se 
perustuu yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

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

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

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

2. Malleja graafisista esitysmuodoista 
esitetään liitteessä XIII olevassa 
C a osassa.

Or. de

Perustelu

Graafinen esitys voi lisätä huomattavasti kuluttajan kykyä ymmärtää ravintoarvomerkintää.
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Tarkistus 213
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että pakolliset ravintoarvotiedot esitetään samassa, mutta ei välttämättä 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä.

Tarkistus 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa on tärkeää mainita tärkeimmät ravintoaineet 
(proteiinit, hiilihydraatit – niiden sisältämä sokeri – rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
ravintokuidut ja natrium) sellaisina kuin ne on määritelty edellä voimassa olevassa 
lainsäädännössä (direktiivi 90/496/ETY). Ravintoarvotietojen ei pidä keskittyä ainoastaan 
mahdollisesti "ongelmia aiheuttaviin" ravintoaineisiin siten, että niitä korostettaisiin 
erityisesti, sillä terveellinen ruokavalio koostuu tasapainoisesti kaikista näistä ruoka-
aineryhmistä. 

Tarkistus 215
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot on esitettävä selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, proteiini, hiilihydraatit ja rasva.

Or. de

Perustelu

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
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und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

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

Tarkistus 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 
erityisiä kriteerejä, jotka koskevat 
poikkeuksia pakollisista 
ravintoarvomerkintävaatimuksista, kun 
on kyse pienistä maatalous- ja 
käsityöläisyrityksistä ja kaupallisista 
yrityksistä, jotka harjoittavat 
myyntitoimintaa, ruokakulttuuriin 
liittyvää toimintaa ja hotelli- ja ravintola-
alan toimintaa. 

Or. it

Perustelu

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva lisäys on perusteltu kahdesta syystä: 
1. Eri tuotantosektoreita, joilla on samat tavoitteet, ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan 
keskenään.
2. Pienimuotoisessa tuotannossa, joka ei ole standardoitua ja jossa päivittäin valitaan 
keskenään vastaavia ainesosia, ei voida merkitä ravintoarvotietoja myyntipakkaukseen 
(irtotavarana myytävät tuotteet) eikä etikettiin (valmiiksi pakatut tuotteet).
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Tarkistus 217
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Kun ravintoarvoilmoitus liitteessä IV 
luetelluista elintarvikkeista on ravitsemus-
tai terveysväitteen perusteella pakollinen, 
sitä ei tarvitse sisällyttää pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.  

Or. de

Perustelu

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

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

Tarkistus 218
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. de

Perustelu

Toimijan pitäisi jatkossakin voida päättää, mihin kohtaan pakkausta ravintoarvomerkintä 
tulee (pakkauksen etupuoli, nähtävissä oleva kenttä vai muu paikka). Tarvitaan riittävästi 
joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon eri pakkauskoot ja monikieliset esitykset.

Tarkistus 219
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

Jos liitteeseen IV sisällytetystä tuotteesta 
on esitettävä ravintoarvoilmoitus 
ravintoon tai terveyteen liittyvistä syistä, 
ilmoitusta ei esitetä pääasiallisessa 
nähtävissä olevassa kentässä.

Or. it

Perustelu

Kun on kyse elintarvikkeista, joita koskee liitteen IV mukainen poikkeus, on selvää, että 
esimerkiksi terveyteen liittyvä tieto on esitettävä ravintoarvoilmoituksessa.  Pieniin 
pakkauksiin pakattuihin tuotteisiin liittyvistä syistä tällaisten tietojen ei tarvitse olla 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä.
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Tarkistus 220
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen lisäksi, mitä tämän artiklan 
muista säännöksistä johtuu, 29 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
energiasisältö on mieluiten ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä värikoodijärjestelmän avulla. 
Kyseisessä järjestelmässä vihreän, 
keltaisen ja punaisen värin avulla 
osoitetaan, onko elintarvikkeessa vähän, 
kohtalaisesti vai runsaasti energiaa. Tämä 
tieto on ilmoitettava 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti. Runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen energiasisällön 
määritelmä on vahvistettava 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella. 

Or. en

Perustelu

Vaikka monivärisestä värikoodijärjestelmästä on saatu myönteisiä kokemuksia, on liian 
aikaista velvoittaa jäsenvaltiot käyttämään sellaista järjestelmää tässä vaiheessa. Asiasta 
tavitaan enemmän tietoa ja näyttöä. Tämä on todettu myös johdanto-osan 38 kappaleessa, 
jonka mukaan on aiheellista jatkaa tutkimuksia siitä, miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät eri ilmaisumuotoja, jotta tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja 
järjestelmiä.
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Tarkistus 221
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan yksinkertaistaa asiaa.

Tarkistus 222
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
ei ole pakollinen, paitsi allergeenien 
tapauksessa.

Or. en
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Tarkistus 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa
kuluttajaa harhaan; sekä
b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja.

Or. de

Perustelu

Elintarvikemerkintöjä koskevilla pakollisilla kansallisilla erityissäännöksillä estetään 
tavaroiden vapaa liikkuvuus yhteisön sisämarkkinoilla. 33 artiklan 1 kohtaan ehdotetussa 
tarkistuksessa kannustetaan käyttämään vapaaehtoisesti graafista merkintää. 

Tarkistus 224
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä
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b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja. 

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

Or. en

Perustelu

Ravintoainetunnukset olisi yhdenmukaistettava EU:n tasolla tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
sallimiseksi.

Tarkistus 225
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 34 artiklan 5 kohdan poistamisesta.
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Tarkistus 226
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Sovellettavat vaatimukset
1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 
2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 
3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu samassa maassa tai paikassa. 
Muissa tapauksissa on annettava tiedot 
kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.
5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 
3 kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
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päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 227
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 228
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
on edelleen sallittua antaa vapaaehtoisesti 
tietyille kohderyhmille, kuten lapsille, 
tarkoitettua lisätietoa ravintoarvoista 
edellyttäen, että kyseiset erityiset 
vertailuarvot perustuvat tieteelliseen 
näyttöön, eivät johda kuluttajia harhaan 
ja ovat tämän asetuksen yleisten 
säännösten mukaisia. 

Or. de

Perustelu

Liitteessä XI olevassa B osassa esitetyt vertailuarvot koskevat keskivertoaikuisia. Jatkossakin 
pitäisi olla sallittua antaa lisätietoina näistä arvoista poikkeavia vertailuarvoja, kun on kyse 
tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi lapsille, tarkoitetuista tuotteista, jotka on tuotu 
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markkinoille ja joita on tutkittu tieteellisesti.

Tarkistus 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön erityisesti 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi 
tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
509/20061, maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
510/20062, viinialan yhteisestä 
markkinajärjestelystä, asetusten (EY) 
N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 
muuttamisesta sekä asetusten (ETY) 
N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 
kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2008 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 479/20083, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 
15 päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/20084 sekä 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 
10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/915

mukaisesti 3 ja 4 kohtaa on sovellettava, 
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kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ilmoitetaan vapaaehtoisesti 
tarkoituksena tiedottaa kuluttajille, että 
elintarvike on peräisin tai tulee Euroopan 
yhteisöstä tai tietystä maasta tai paikasta. 
_______________

1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.
2 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
3 EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.
4 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.
5 EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää selvittää 2 kohdan tarkka soveltamisala. Komission pyrkimys on ilmeisesti se, että 
alkuperämerkinnän ulkopuolelle jätetään tuotteet, joissa on maantieteellinen merkintä. 
Maantieteellisiä merkintöjä koskevat viisi asetusta olisi aiheellista mainita.

Tarkistus 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöpaikka on myös 
ilmoitettava lukuun ottamatta tuotteita, 
joiden ainesosia ei tarvitse ilmoittaa 
tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 3 kohtaa on muutettava täsmentämällä, että 
3 kohtaa ei sovelleta tuoteryhmiin, jotka sisältyvät 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
poikkeukseen.
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Tarkistus 231
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 232
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
VI luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.
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Tarkistus 233
Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Pakollisia lisätietoja koskevat kansalliset 

säännökset
1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 
10 artiklassa tarkoitettujen pakollisten 
tietojen lisäksi jäsenvaltiot voivat 
42 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti vaatia pakollisia lisätietoja 
tietyntyyppisistä elintarvikkeista tai 
elintarvikkeiden ryhmistä seuraavilla 
perusteilla:
a) kansanterveyden suojelu;
b) kuluttajansuoja;
c) petostentorjunta;
d) teollisoikeuksien ja kaupallisten 
oikeuksien suojeleminen, 
alkuperänimitysten ja 
alkuperämerkintöjen suojeleminen sekä 
vilpillisen kilpailun estäminen.
2. Jäsenvaltiot voivat edellä olevan 
1 kohdan nojalla ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan pakollista ilmoittamista,
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöisyyden välillä on todistettu 
yhteys. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
todisteet siitä, että valtaosa kuluttajista 
pitää tämän tiedon antamista erittäin 
arvokkaana.

Or. fr

Perustelu

Kansalliset säännökset saattavat muodostaa esteitä sisämarkkinoille luomalla ylimääräisiä 
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kustannuksia yrityksille. On myös tärkeää vahvistaa sisämarkkinoita.

Tarkistus 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) kansanterveyden suojelu;
b) kuluttajansuoja;
c) petostentorjunta;
d) teollisoikeuksien ja kaupallisten 
oikeuksien suojeleminen, 
alkuperänimitysten ja 
alkuperämerkintöjen suojeleminen sekä 
vilpillisen kilpailun estäminen.
2. Jäsenvaltiot voivat edellä olevan 
1 kohdan nojalla ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöisyyden välillä on todistettu yhteys. 
Jäsenvaltioiden on esitettävä todisteet siitä, 
että valtaosa kuluttajista pitää tämän tiedon 
antamista erittäin arvokkaana.

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

Or. it

Perustelu

Mahdolliset ehdotukset, jotka eivät ole riittävän perusteltuja, voisivat johtaa siihen, etteivät 
jäsenvaltiot noudata sitoumustaan kehittää sisämarkkinoita. Asetusehdotuksessa on 
säädettävä alkuperämaan/lähtöpaikan ilmoittamisvelvollisuudesta, muttei ilmoittamisen 
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pakollisuudesta.

Tarkistus 235
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus vaatia halutessaan värikoodimerkintöjen käyttämistä. 

Tarkistus 236
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 
10 artiklassa tarkoitettujen pakollisten 
tietojen lisäksi jäsenvaltiot voivat 
42 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, elleivät toimenpiteet haittaa 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, vaatia pakollisia 
lisätietoja tietyntyyppisistä elintarvikkeista 
tai elintarvikkeiden ryhmistä seuraavilla 
perusteilla:
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Or. de

Perustelu

Uudessa asetuksessa, jolla on tarkoitus koota yhteen EU:n merkintäsäännökset ja 
yksinkertaistaa niitä sopusoinnussa paremman sääntelyn tavoitteen kanssa, on tärkeää 
huolehtia siitä, että kansalliset säännökset eivät ole ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. 
Siksi on asianmukaista edellyttää, että uusilla säännöksillä ei saa haitata tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 237
Emma Mcclarkin

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

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset toimenpiteet eivät saa muodostaa 
esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 238
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Kansalliset lisäsäännökset haittaisivat tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Kun 
lähdetään siitä, että EU:n elintarvikkeet ovat yhteisön yksiselitteisten säännösten mukaisia, 
ehdotettu jäsenvaltioiden antama lisäilmoitus on tarpeeton. 

Tarkistus 239
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a. Jäsenvaltiot voivat edellä 34 artiklan 
1 ja 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi päättää 42 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti soveltaa 
vapaaehtoisia lisäjärjestelyjä 
ravintoainetietojen esittämiseksi muilla 
esitystavoilla edellyttäen, että kyseiset 
kansalliset järjestelyt
a) kehitetään luvuissa II ja III 
määriteltyjen yleisten periaatteiden ja 
vaatimusten mukaisiksi;
b) heijastavat riippumattomien 
kuluttajatutkimusten ja laajamittaisen 
sidosryhmien kuulemisen tuloksia 
kuluttajien mieltymyksistä;
c) perustuvat joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista.
Komissio helpottaa kansallisten ohjelmien 
hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon 
liittyvien tietojen vaihtoa sekä kannustaa 
kaikkia sidosryhmiä osallistumaan tähän 
prosessiin. Komission asettaa kyseiset 
tiedot myös yleisön saataville. 
Komissio teettää … * mennessä 
arvioinnin siitä, miten kuluttajat käyttävät 
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ja ymmärtävät erilaisia kansallisia 
järjestelmiä, jotta se voisi määritellä mitkä 
järjestelmät toimivat parhaiten ja ovat 
käyttökelpoisimpia eurooppalaisille 
kuluttajille, sekä laatii asiasta selvityksen. 
Komissio toimittaa tämän jälkeen 
kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kuukauden ensimmänen 
päivä viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus edistää halutessaan vapaaehtoisia lisäjärjestelyjä 
ravintoainetietojen esittämiseksi muilla esitystavoilla.

Tarkistus 240
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
39 artikla 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että 9 artiklan 1 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta poikkeavia 
kansallisia toimenpiteitä ei sovelleta maitotuotteisiin, joihin on lisätty esimerkiksi sokereita, 
aromeja tai muita maitoon kuulumattomia ainesosia.
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Tarkistus 241
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot, jotka ovat ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa ottaneet käyttöön 
kansallisia sääntöjä, voivat, odotettaessa 
20 artiklan e kohdassa tarkoitettujen 
yhteisön säännösten antamista, pitää 
voimassa kyseiset kansalliset säännöt 
ainesosien luetteloimisesta, kun on kyse 
juomista, jotka sisältävät enemmän kuin 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.

Or. en

Tarkistus 242
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
kansalliset toimenpiteet
1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
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c alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous 
saa silti riittävät tiedot.
3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Kansalliset säännökset veisivät asetuksen pidemmälle kuin on järkevää ja häiritsisivät 
sisämarkkinoita.

Tarkistus 243
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
kansalliset toimenpiteet
1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous 
saa silti riittävät tiedot.
3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.
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Or. en

Perustelu

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

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

Tarkistus 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous saa 
silti riittävät tiedot. 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
osalta jäsenvaltiot määrittävät 
sidosryhmiä kuultuaan vaatimukset, 
joiden mukaisesti tiedot esitetään.

Or. fr

Perustelu

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
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pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).

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

Tarkistus 245
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.) 
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Tarkistus 246
Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
Ilmoitusmenettely

1. Kun tähän artiklaan viitataan, 
jäsenvaltioiden, jotka katsovat 
tarpeelliseksi antaa uutta lainsäädäntöä 
elintarvikkeita koskevista tiedoista, on 
ilmoitettava ennakkoon komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille suunnitelluista 
toimenpiteistä ja perusteltava ne.
2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, 
jos se katsoo, että kuulemisesta on hyötyä, 
tai jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää.
3. Kyseinen jäsenvaltio saa toteuttaa 
suunnitellut toimenpiteet aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta sillä 
edellytyksellä, että se ei ole saanut 
kielteistä lausuntoa komissiolta.
4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
sen on aloitettava 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu menettely ennen kyseisen 
kolmen kuukauden määräajan 
päättymistä sen määrittämiseksi, 
voidaanko suunnitellut toimenpiteet 
panna täytäntöön. Komissio voi vaatia 
suunniteltuihin toimenpiteisiin tiettyjä 
muutoksia. Kyseinen jäsenvaltio voi 
ryhtyä suunniteltuihin toimenpiteisiin 
vasta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt 
lopullisen päätöksensä.
5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, 
jotka kuuluvat 1–4 kohdassa tarkoitetun 
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ilmoitusmenettelyn piiriin.

Or. fr

Perustelu

Kansalliset säännökset saattavat muodostaa esteitä sisämarkkinoille luomalla ylimääräisiä 
kustannuksia yrityksille. On myös tärkeää vahvistaa sisämarkkinoita. 

Tarkistus 247
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, 
jotka kuuluvat 1–4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa.
Lisäksi komissio ottaa käyttöön kaikkia 
sidosryhmiä koskevan virallisen 
ilmoitusmenettelyn direktiivin 98/34 
säännösten mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Nykyiset uusien merkintätoimenpiteiden käyttöönottoa koskevat menettelyt ovat 
läpinäkymättömiä, eikä niihin ei sisälly mitään ulkoisten sidosryhmien kuulemista koskevia 
vaatimuksia.  Koska uudet merkintävaatimukset vaikuttavat kielteisesti tavaroiden vapaaseen 
liikkuvuuteen, ehdotettuja toimenpiteitä on käsiteltävä kattavasti ja niin, että sidosryhmät 
voivat kommentoida niitä.  Ehdotuksia ei saisi hyväksyä säännöksiksi ennen kuin on arvioitu 
niiden yhteensopivuus yhteismarkkinavapauksien suhteen. 

Tarkistus 249
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
VII luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 250
Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
VII luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kansalliset säännökset saattavat muodostaa esteitä sisämarkkinoille luomalla ylimääräisiä 
kustannuksia yrityksille. On myös tärkeää vahvistaa sisämarkkinoita.
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Tarkistus 251
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 3 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.
Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 
10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto 
ja/tai taseen loppusumma on enintään 
2 miljoonaa euroa, jolloin niitä 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 5 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen. 
Elintarvikkeita, jotka ovat saaneet 
merkinnän ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, voidaan saattaa 
markkinoille siihen saakka, kunnes 
varastot ovat loppuneet.

Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisia 
vaatimuksia sovelletaan [kuukauden 
ensimmäinen päivä 15 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Or. de

Perustelu

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 252
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita saa 
saattaa markkinoille varastojen 
loppumiseen saakka. 

Or. de

Perustelu

Pk-yrityksiä ja niiden työntekijämäärää koskevaa erityissäännöstä on laajennettava, jotta 
säännös olisi tehokas. Elintarvikkeita, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, on saatava pitää myynnissä niin kauan kuin niitä on varastossa.

Tarkistus 253
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 254
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

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

1. 'ravintoarvomerkinnällä' tarkoitetaan 
tietoa, jossa on

a) energiasisältö; tai a) energiasisältö; tai

b) energiasisältö ja yksi tai useampi 
seuraavista ravintoaineista:

b) energiasisältö ja kaikki aineet, jotka 
kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä tai 
ovat osa jotakin seuraaviin ryhmiin 
kuuluvaa ainetta:

– rasva, – rasva,
– hiilihydraatti, – hiilihydraatti,

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

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

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

2. ’rasvalla’ tarkoitetaan lipidejä, myös 
fosfolipidejä; 

2. ’rasvalla’ tarkoitetaan lipidejä, myös 
fosfolipidejä;

3. ’tyydyttyneillä’ tarkoitetaan 3. ’tyydyttyneillä’ tarkoitetaan 
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rasvahappoja, joissa ei ole kaksoissidoksia; rasvahappoja, joissa ei ole hiili-hiili-
kaksoissidoksia;

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

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

5. ’monotyydyttymättömillä’ tarkoitetaan 
rasvahappoja, joissa on yksi cis-
kaksoissidos; 

5. ’monotyydyttymättömillä’ tarkoitetaan 
rasvahappoja, joissa on yksi hiili-hiili-
kaksoissidos cis-kaksoissidoksena;

6. ’polytyydyttymättömillä’ tarkoitetaan 
rasvahappoja, joissa on cis, cis-metyleenin 
erottamia kaksoissidoksia;

6. ’polytyydyttymättömillä’ tarkoitetaan 
rasvahappoja, joissa on ainakin kaksi 
erillistä hiili-hiili-kaksoissidosta;

7. ’hiilihydraatilla’ tarkoitetaan 
hiilihydraattia, joka metaboloituu 
ihmisessä, myös polyoleja;

7. ’hiilihydraatilla’ tarkoitetaan 
hiilihydraattia, joka metaboloituu 
ihmisessä, myös polyoleja;

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

8. ’sokereilla’ tarkoitetaan elintarvikkeissa 
olevia monosakkarideja ja disakkarideja, 
mutta ei polyoleja, isomaltuloosia eikä D-
tagatoosia;

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

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

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-
kokonaistyppi x 6,25 tai maitoproteeinille 
Kjeldahl-kokonaistyppi x 6,38 ja 
soijaproteiinille Kjeldahl-kokonaistyppi x 
5,71;

11. ’suolalla’ tarkoitetaan suolapitoisuutta, 
joka on laskettu käyttämällä kaavaa: suola 
= natrium x 2,5;

11. ’suolalla’ tarkoitetaan suolapitoisuutta, 
joka on laskettu käyttämällä kaavaa: suola 
= natrium x 2,5;

12. ’keskiarvolla’ tarkoitetaan arvoa, joka 
parhaiten esittää sitä ravintoaineen määrää, 
jonka kyseinen elintarvike sisältää, ja joka 
kuvaa poikkeamia, jotka johtuvat 
vuodenaikojen vaihtelusta, 
kulutusmalleista ja muista tekijöistä, jotka 
voivat aiheuttaa vaihteluja todellisessa 
arvossa;

12. ’keskiarvolla’ tarkoitetaan arvoa, joka 
parhaiten esittää sitä ravintoaineen määrää, 
jonka kyseinen elintarvike sisältää, ja joka 
kuvaa poikkeamia, jotka johtuvat 
vuodenaikojen vaihtelusta, 
kulutusmalleista ja muista tekijöistä, jotka 
voivat aiheuttaa vaihteluja todellisessa 
arvossa;

13. ’pääasiallisella nähtävissä olevalla 
kentällä’ tarkoitetaan kenttää, joka on 

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

todennäköisimmin esillä tai nähtävissä 
tavanomaisissa tai vakiintuneissa myynti-
tai käyttöolosuhteissa.

Or. de

Perustelu

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

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

Tarkistus 255
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. ’sokereilla’ tarkoitetaan elintarvikkeissa 
olevia monosakkarideja ja disakkarideja, 
mutta ei polyoleja, isomaltuloosia eikä D-
tagatoosia;

Or. de
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Perustelu

Isomaltuloosi ja D-tagatoosi ovat hyväksyttyjä uuselintarvikkeita, jotka sisältyvät 
hiilihydraatin määritelmään. Isomaltuloosia ja D-tagatoosia ei pidä katsoa sokereiksi, koska 
ne eroavat fysiologisilta ominaisuuksiltaan merkittävästi perinteisestä sokerista. Ne ovat 
esimerkiksi hammasystävällisiä ja vaikuttavat vain vähäisesti veren sokeriarvoihin.

Tarkistus 256
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pähkinät, joita käytetään 
maatalousperäisten tisleiden tai 
etyylialkoholin valmistukseen tislattuja 
alkoholijuomia ja yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä 
muita juomia varten

a) pähkinät, joita käytetään 
alkoholitisleiden valmistukseen

Or. en

Tarkistus 257
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Pakkaukseen on merkittävä aina selvästi, 
jos kanatuotteiden tuotannossa on 
käytetty naudan- tai sianlihan proteiineja.

Or. en

Perustelu

Jos kanatuotteiden tuotannossa on käytetty naudan- tai sianlihan proteiineja, kuluttajalle olisi 
aina tiedotettava siitä. Tämä on tärkeää tietoa erityisesti niille kuluttajille, joille uskonto 
asettaa rajoja.
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Tarkistus 258
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIK-
KEIDEN TYYPPI 
TAI RYHMÄ

TIEDOT ELINTARVIK-
KEIDEN TYYPPI 
TAI RYHMÄ

TIEDOT

-1. Hedelmien ja vihannesten 
pintakäsittely
1.1 
Sadonkorjuuta 
ennen ja sen 
jälkeen 
lisäaineilla tai 
torjunta-aineilla 
pintakäsitellyt 
hedelmät ja 
vihannekset.

"Pintakäsitellyt"

Or. en

Perustelu

Nykyiset säännöt eivät sisällä yleistä vaatimusta antaa tietoja hedelmien ja vihannesten 
pintakäsittelystä lisäaineilla tai torjunta-aineilla sadonkorjuun jälkeen tuoreuden 
säilyttämiseksi. Toisin sanoen tuote on "tuoreudeltaan" erilainen kuin mitä kuluttaja olettaa. 
Kuluttajilla on oikeus tietää, jos heidän ostamansa tuote on pintakäsitelty. 

Tarkistus 259
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 1 otsikko ja 2 otsikon 2.1, 2.2 ja 2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. TIETTYIHIN KAASUIHIN PAKATUT 
ELINTARVIKKEET

Poistetaan.

1.1 
Elintarvikkeet, 
joiden säilyvyyttä 

”Pakattu 
suojakaasuun”
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on pidennetty 
neuvoston 
direktiivin 
89/107/ETY 
mukaisesti 
sallituilla 
pakkauskaasuilla
2. MAKEUTUSAINEITA SISÄLTÄVÄT 
ELINTARVIKKEET

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

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

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

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

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

”sisältää 
fenyylialaniinin 
lähteen”

Or. en

Perustelu

Päällekkäisyyttä on vältettävä.
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Kohta 1.1. ei sisällä mitään lisätietoja kuluttajille. Kuluttajan olisi kiinnitettävä huomiota 
säilyvyysaikaan.
Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta. 
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säännös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden levinneisyys EU:ssa oli vähäisempää, ja tämä ehdotus 
tarjoaa erinomaisen tilaisuuden sen yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 260
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan välttää mahdollinen ristiriita 17 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 261
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan ala on pienempi kuin 100 cm2;

Or. de

Perustelu

Pieniä pakkauksia koskevat poikkeukset eivät ole riittäviä eivätkä käyttökelpoisia, minkä 
vuoksi niitä olisi laajennettava.
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Tarkistus 262
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurin 
painatusala on pienempi kuin 80 cm2;

Or. en

Perustelu

Kun on kyse pakkauksista ja astioista, joissa suurin painatusala on pienempi kuin 80 cm², ei 
ole käytännöllistä mainita kaikkea muutoin pakollista ravintoarvotietoa.

Tarkistus 263
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pakkaamattomat elintarvikkeet, myös 
suurtalouselintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu suoraan nautittaviksi;

Or. de

Perustelu

Myös elintarvikealan vähittäiskaupassa ja pienteollisuusyrityksissä, suurtaloudet mukaan 
luettuina, valmistetaan suoraan kuluttajalle toimitettavia tuotteita. Menettelyt eivät ole 
standardoituja, ja valmistusaineet ja ainesosat vaihtelevat päivittäin. Elintarvikealan 
pienteollisuutta on kiittäminen monipuolisesta tarjonnasta ja alueellisten erikoisuuksien 
säilymisestä. Siksi on tärkeää vapauttaa kyseiset valmistajat ravintoarvoilmoitusta koskevasta 
velvollisuudesta.



PE438.135v03-00 136/150 AM\802277FI.doc

FI

Tarkistus 264
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3, 4, 5 luetelmakohta ja 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– juomavedet, myös sellaiset, joihin ei ole 
lisätty muita ainesosia kuin hiilidioksidia 
ja/tai aromeja;

– luonnolliset kivennäisvedet tai muut
juomavedet, myös sellaiset, joihin ei ole 
lisätty muita ainesosia kuin hiilidioksidia 
ja/tai aromeja; 

– yrtti, mauste tai niiden sekoitukset; – yrtit, mausteet, maustevalmisteet ja 
niiden sekoitukset;

– suola ja ruokasuolavalmisteet; – suola ja ruokasuolavalmisteet;

– sokeri;

Or. en

Perustelu

Juomavedet: Ehdotuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaan "Tämän jakson säännöksiä ei 
sovelleta elintarvikkeisiin, jotka kuuluvat seuraavan lainsäädännön soveltamisalaan: 
b) Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, luontaisten 
kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä". Sekaannuksen välttämiseksi on tärkeää, että liitteessä IV on 
vain yksi poikkeus, joka kattaa kaikki direktiivin 90/496 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
pullotetut juomavedet.
Yrtit: Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
Sokeri: Sokeri koostuu yhdestä ravintoaineesta, joka on helposti määriteltävissä ilman
kuluttajien harhaanjohtamista.

Tarkistus 265
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

sellaisiin pakkauksiin tai astioihin pakatut 
elintarvikkeet, joissa suurimman pinnan ala 
on pienempi kuin 100 cm2; 

Or. en
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Perustelu

100 cm²: Ehdotettu pienille pakkauksille (alle 25 cm²) myönnettävä poikkeus ei ole 
käyttökelpoinen. Rajaa olisi korotettava (100 cm²) markkinoiden vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 266
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 19 a, 19 b ja 19 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lajitelmat ja lahjapakkaukset;
– yhdistetyt monipakkaukset;
– purukumi.

Or. en

Perustelu

Poikkeus olisi myönnettävä myös lajitelmille ja lahjapakkauksille, yhdistetyille 
monipakkauksille ja purukumille.

Tarkistus 267
Róża Thun Und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yrtti, mauste tai niiden sekoitukset; – yrtit, mausteet, maustevalmisteet ja 
niiden sekoitukset;

Or. en

Perustelu

Yrtit: Selvennys.
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Tarkistus 268
Róża Thun Und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

sellaisiin pakkauksiin tai astioihin pakatut 
elintarvikkeet, joissa suurimman pinnan ala 
on pienempi kuin 75 cm2;

Or. en

Perustelu

Alle 75 cm2 pakkauksiin ei pitäisi soveltaa pakollista ravintoarvomerkintää. 

Tarkistus 269
Róża Thun Und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 19 a, 19 b, 19 c, 19 d ja
19 e luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– purukumi;
– elintarvikkeet, joissa on vähäpätöinen 
määrä energiaa annosta kohden;
– kaikki elintarvikkeet, joiden määrä on 
alle 5g/ml;
– elintarvikkeet, joiden suunnittelu, 
muotoilu tai pakkaus on kausiluonteinen, 
ylellinen, lahjaksi tarkoitettu tai 
koristeellinen, mukaan lukien lajitelmat;
– pysyvästi merkityt lasipullot.

Or. en
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Tarkistus 270
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C a osa (uusi)

Komission 
teksti

Tarkistus

C a OSA – MYYNTINIMITYS ELINTARVIKKEILLE, JOTKA
NÄYTTÄVÄT JOLTAKIN ELINTARVIKKEELTA
Nro Eroavaisuudet laadussa, 

ominaisuuksissa ja 
koostumuksessa

Myyntinimitys

1. Juuston maitorasva korvattu 
kokonaan tai osittain 
kasvirasvalla

Juuston kaltainen 
valmiste

2. Koostuu paloitelluista ainesosista 
ja sisältää huomattavasti 
vähemmän lihaa kuin kinkku  

Kinkun kaltainen 
valmiste

Or. de

Perustelu

Kuluttajia petetään käyttämällä yhä enenevässä määrin keinotekoisia elintarvikkeita, joissa 
ainesosia on korvattu halvemmilla korvikkeilla.

Tarkistus 271
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

Or. de

Perustelu

(Tarkistuksen tämä osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Lisätyn c alakohdan osalta viitataan sokereista annetun direktiivin 2001/111/EY 2 artiklan 
2 kohtaan (alle 20 gramman painoisia tuotteita koskeva poikkeus). Siksi on tehtävä selväksi, 
että tällaisia erityissäännöksiä sovelletaan edelleen.

Tarkistus 272
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta – b a ja b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) joiden sisällyksen määrä on 
vähemmän kuin 50 g makeisten, 
suklaiden ja muiden kaakaopohjaisten 
tuotteiden, manteli- tai pähkinäpohjaisten 
tai muihin öljysiemeniin pohjautuvien 
tuotteiden osalta;
b b) joiden sisällyksen määrä on 
vähemmän kuin 100 g keksien, kakkujen 
ja muiden konditoriatuotteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on tärkeää olla vaatimatta sellaisten 
tietojen esittämistä, joita kohdeyleisö ei ymmärrä. Tutkimukset osoittavat, että jo nyt 
kuluttajat eivät ymmärrä joitakin merkintöjen tietoja. Ravinnonsaannin osalta kuluttajat 
käyttävät mieluummin kaloreita kuin jouleja. Tiedemiehet käyttävät mieluummin jouleja, jotka 
eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
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Tarkistus 273
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta ei rajoita yhteisön 
erityislainsäädännön soveltamista.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on tärkeää olla vaatimatta sellaisten 
tietojen esittämistä, joita kohdeyleisö ei ymmärrä.   Tutkimukset osoittavat, että jo nyt 
kuluttajat eivät ymmärrä joitakin merkintöjen tietoja.   Ravinnonsaannin osalta kuluttajat 
käyttävät mieluummin kaloreita kuin jouleja. Tiedemiehet käyttävät mieluummin jouleja, jotka 
eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 274
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomat eivät kuulu tämän asetuksen piiriin.
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Tarkistus 275
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 1 kohta ja taulukko

Komission teksti Tarkistus

1. Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka 
voidaan ilmoittaa, ja niiden suositeltavat 
päiväannokset (RDAt)

1. Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka 
voidaan ilmoittaa, ja niiden suositeltavat 
päiväannokset (RDAt)

A-vitamiini (µg) 800 A-vitamiini (µg) 800
D-vitamiini (µg) 5 D-vitamiini (µg) 5
E-vitamiini (mg) 10 E-vitamiini (mg) 12

K-vitamiini (µg) 75
C-vitamiini (mg) 60 C-vitamiini (mg) 80

Tiamiini (mg) 1,4 Tiamiini (B1-vitamiini)
(mg)

1,1

Riboflaviini (mg) 1,6 Riboflaviini (mg) 1,4
Niasiini (mg) 18 Niasiini (mg) 16
B6-vitamiini (mg) 2 B6-vitamiini (mg) 1,4
Folasiini (µg) 200 Foolihappo (µg) 200
B12-vitamiini (µg) 1 B12-vitamiini (µg) 2,5
Biotiini (mg) 0,15 Biotiini (µg) 50
Pantoteenihappo (mg) 6 Pantoteenihappo (mg) 6

Kalium (mg) 2000
Kloridi (mg) 800

Kalsium (mg) 800 Kalsium (mg) 800
Fosfori (mg) 800 Fosfori (mg) 700
Rauta (mg) 14 Rauta (mg) 14
Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Sinkki (mg) 15 Sinkki (mg) 10

Kupari (mg) 1
Mangaani (mg) 2
Fluoridi (mg) 3,5
Seleeni (µg) 55
Kromi (µg) 40
Molybdeeni (µg) 50

Jodi (µg) 150 Jodi (µg) 150

Or. de

Perustelu

Suositeltavat päiväannosarvot olisi mukautettava uusiin viitearvoihin, jotka on vahvistettu 
direktiivissä 2008/100/EY (EUVL L 285, s. 9) ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 
muuttamisesta.
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Tarkistus 276
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, on pääsääntöisesti otettava 
huomioon:

– 15 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta 100 grammaa tai 
kiinteätä annosta kohti;
– 7,5 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta 100 millilitraa tai 
nestemäistä annosta kohti;
– 5 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta sataa kaloria kohti 
(12 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta yhtä megajoulea kohti ) 
tai 
– määrä, joka sisältyy vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
20 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1925/2006 6 artiklan 
mukaisiin poikkeuksiin, tai pakkauksen 
määrä, jos pakkaus sisältää vain yhden 
annoksen tai jos annosten määrä ja 
lukumäärä ilmoitetaan pakkauksessa 
selkeästi.

Or. en

Perustelu

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
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a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

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

Tarkistus 277
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – taulukko

Komission teksti Tarkistus

– hiilihydraatti (lukuun 
ottamatta polyoleja)

4 kcal/g —
17 kJ/g.

– hiilihydraatti (lukuun 
ottamatta polyoleja)

4 kcal/g

– polyolit 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g.

– polyolit 2,4 
kcal/g

– proteiini 4 kcal/g —
17 kJ/g.

– proteiini 4 kcal/g

– rasva 9 kcal/g —
37 kJ/g.

– rasva 9 kcal/g

– salatrimit 6 kcal/g —
25 kJ/g.

– salatrimit 6 kcal/g

– alkoholi (etanoli) 7 kcal/g —
29 kJ/g.

– alkoholi (etanoli) 7 kcal/g

– orgaaninen happo 3 kcal/g —
13 kJ/g.

– orgaaninen happo 3 kcal/g

Or. de

Perustelu

Kahden eri laskentayksikön käytöllä saadaan epäjohdonmukaisten muuntokertoimien vuoksi 
ristiriitaisia tuloksia. Koska "kcal" on kuluttajien paremmin ymmärtämä yksikkö kuin "kJ", 
tieto olisi annettava vain "kcal"-yksikköinä.
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Tarkistus 278
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – A osa – johdantokappale ja taulukko

Komission teksti Tarkistus

Ravintoarvoilmoituksessa käytettävät 
yksiköt ovat seuraavat:

Ravintoarvomerkinnässä käytettävät 
yksiköt ovat seuraavat:

– energia kJ ja kcal – energia kcal

– rasva gramma (g) – rasva gramma (g)
– hiilihydraatti – hiilihydraatti

– ravintokuitu – ravintokuitu
– proteiini – proteiini

– suola – natrium
– vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

– vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

– muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden kannalta 
tarkoituksen-
mukaisina 
yksikköinä

– muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden kannalta 
tarkoituksen-
mukaisina 
yksikköinä

Or. de

Perustelu

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

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

Tarkistus 279
Emma Mcclarkin

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – A osa – taulukko – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

– Energia kJ ja kcal – Energia kcal

Or. en

Tarkistus 280
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – B a osa (uusi)

Komis-
sion 
teksti

Tarkistus

B a OSA – LUETTAVUUS
Etikettien suunnittelussa olisi otettava huomioon seuraavat vaatimukset: 
Jos yhtä tai useampaa vaatimusta ei voida täyttää, on käytettävä 
kirjasinkokoa 3 mm.
Vaatimukset Ohjeet Vältettävät 

vaihtoehdot
Kontrasti Musta teksti 

valkoista taustaa 
vasten tai hyvä 
sävykontrasti

Tumma teksti 
tummaa taustaa 
vasten. Vaalea teksti 
vaaleaa taustaa 
vasten. 
Vihreän ja punaisen 
yhdistelmä tai muut 
yhdistelmät, jotka 
tekevät lukemisesta 
vaikeaa värisokeille.

Kirjasintyyppi ja sen 
laji

Avoimet 
kirjasintyypit kuten 

Koristeelliset 
kirjasintyypit 
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Arial. Lihavointi, 
jos painojäljen laatu 
voidaan säilyttää.

Varjostus
Kursivointi

Asettelu Teksti alkaa 
vasemmasta 
reunasta ja on 
tasattu siihen

Tekstin rivitys

Painatuksen laatu 
menetelmästä 
riippuen

Niissä 
painojärjestelmissä, 
joissa painatuksen 
laatu saattaa olla 
heikompi, voidaan 
tarvita 
huolellisuutta, jotta 
tekstin terävyys ja 
resoluutio sekä 
värin tasaus ja 
kohdistustarkkuus 
olisivat hyvät.

Valkoinen tila 
tekstin ympärillä

Riittävä tila 
painatuksen 
ympärillä

Pinnat Mattapäällystetty 
painopinta

Metallinhohtoiset ja 
kiiltävät pinnat 
Karkeat pinnat

Or. en

Perustelu

Tällä uudella liitteellä lisätään joukko luettavuutta koskevia vaatimuksia, jotka etikettien 
suunnittelussa olisi otettava huomioon.

Tarkistus 281
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – C osa – taulukko

Komission teksti Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kcal

proteiini g
hiilihydraatteja g
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joista
– sokereita g
– polyoleja g
– tärkkelystä g

rasvaa g rasvaa
joista joista

– tyydyttynyttä g – tyydyttynyttä g

– transrasvoja g
– mono-
tyydyttymätöntä

g – mono-
tyydyttymätöntä

g

– poly-
tyydyttymätöntä

g – poly-
tyydyttymätöntä

g

– transrasva-
happoja

g

– kolesterolia mg
hiilihydraatteja g

joista
– sokereita g
– polyoleja g
– tärkkelystä g
ravintokuitu g ravintokuitu g

proteiini g
suola g natrium g

vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

vitamiinit* ja 
kivennäisaineet
*lyhenne "vit." 
on sallittu

liitteessä XI 
olevan A osan 

1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

muut aineet kyseisten 
yksittäisten 

aineiden 
kannalta 

tarkoituksen-
mukaisina 
yksikköinä

Or. de
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Perustelu

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

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

Tarkistus 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a OSA – RAVINTOARVOILMOITUKSEN GRAAFINEN ESITYS

Jos ravintoarvoilmoitus esitetään myös graafisesti, se voidaan 
muiden graafisten esitystapojen ohella ilmaista myös jollakin 
seuraavista tavoista: 
Pylväsmalli
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1 + 4 -malli
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Or. de

Perustelu

Tarkistus kuuluu yhteen saman esittäjän 33 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen kanssa. 
Graafinen esitys voi lisätä huomattavasti kuluttajan kykyä ymmärtää ravintoarvomerkintää.


