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Tarkistus 311
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
tietojen lisäksi liitteessä III säädetään 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä koskevista 
pakollisista lisätiedoista.

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
tietojen lisäksi liitteessä III säädetään 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä koskevista 
pakollisista lisätiedoista. Pakolliset tiedot 
voivat viitata niin tuotantotapaan kuin 
tuotteen koostumukseenkin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tietää, onko prosessissa käytetty esimerkiksi muuntogeenisiä organismeja (GMO).

Tarkistus 312
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
tietojen lisäksi liitteessä III säädetään 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä koskevista 
pakollisista lisätiedoista.

1. Makeisissa tai juomissa, jotka sisältävät 
glysyrritsiinihappoa tai sen 
ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty 
tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan 
tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, 
että aineiden pitoisuus on 100 mg/kg tai 
10 mg/l tai suurempi, on oltava 
ainesosaluettelon jälkeen "sisältää 
lakritsia" -merkintä, paitsi jos "lakritsi" 
on jo mainittu ainesosaluettelossa tai 
elintarvikkeen myyntinimityksessä. Jos 
tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, 
elintarvikkeen myyntinimityksen lisäksi 
on oltava tämä maininta.
Makeisissa, jotka sisältävät 
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glysyrritsiinihappoa tai sen 
ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty 
tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan 
tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, 
että aineiden pitoisuus on 4 g/kg tai 
suurempi, on lisättävä välittömästi 
ainesosaluettelon jälkeen seuraava teksti: 
"sisältää lakritsia – kohonneesta 
verenpaineesta kärsivien henkilöiden on 
vältettävä tuotteen liiallista nauttimista".
Jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, 
elintarvikkeen myyntinimityksen lisäksi 
on oltava tämä maininta.
Juomissa, jotka sisältävät 
glysyrritsiinihappoa tai sen 
ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty 
tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan 
tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, 
että aineiden pitoisuus on 50 mg/kg tai 
suurempi taikka 300 mg/l tai suurempi, 
kun on kyse juomista, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, on 
lisättävä välittömästi ainesosaluettelon 
jälkeen seuraava teksti: "sisältää lakritsia 
– kohonneesta verenpaineesta kärsivien 
henkilöiden on vältettävä tuotteen 
liiallista nauttimista". Jos tuotteessa ei ole 
ainesosaluetteloa, elintarvikkeen 
myyntinimityksen lisäksi on oltava tämä 
maininta.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia lisämerkintöjä ei pitäisi kätkeä liitteeseen, vaan ne olisi 
esitettävä yleisten velvoitteiden yhteydessä. Siksi täydennetään 10 artiklaa, ja vastaava liite 
III poistetaan. 
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Tarkistus 313
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa liitettä III. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutokset pakollisiin merkintöihin eivät ole asetuksen "muita kuin keskeisiä osia", joista 
voitaisiin päättää komiteamenettelyllä.

Tarkistus 314
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa liitettä III. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutokset pakollisiin merkintöihin eivät ole asetuksen "muita kuin keskeisiä osia", joista 
voitaisiin päättää komiteamenettelyllä. Tämä asia kuuluu lainsäätäjän valtaoikeuksien piiriin.
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Tarkistus 315
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa liitettä III. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Juomissa lukuun ottamatta kahvi- tai 
teepohjaisia tai kahvi- tai teeuutteesta 
valmistettuja juomia, joiden 
myyntinimitykseen sisältyy sana ”kahvi” 
tai ”tee” ja jotka on tarkoitettu 
nautittavaksi sellaisenaan ja jotka 
sisältävät mistä tahansa lähteestä peräisin 
olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, tai ovat 
tiivistettyjä tai kuivattuja ja sisältävät 
ennastettuina mistä tahansa lähteestä 
peräisin olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, on 
oltava "korkea kofeiinipitoisuus" 
-maininta samassa nähtävissä olevassa 
kentässä kuin juoman myyntinimityksessä 
ja tämän maininnan jälkeen on 
merkittävä sulkeisiin kofeiinipitoisuus 
milligrammoina 100:aa millilitraa kohti.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia lisämerkintöjä ei pitäisi kätkeä liitteeseen, vaan ne olisi 
esitettävä yleisten velvoitteiden yhteydessä. Siksi täydennetään 10 artiklaa, ja vastaava liite 
III poistetaan.

Tarkistus 316
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Joissakin maissa hyvin suuri 
prosenttiosuus lihasta on peräisin 
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eläimistä, joita ei ole tainnutettu ennen 
teurastusta. Kyseinen tieto on ilmoitettava 
kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

EU:n lainsäädännön mukaan eläimet voidaan teurastaa tainnuttamatta niitä ensin, jolloin 
niistä saadaan elintarvikkeita tietyille uskonnollisille yhteisöille. Osaa tästä lihasta ei myydä 
muslimeille tai juutalaisille, vaan se saatetaan yleisille markkinoille. Se saattaa tällöin 
vahingossa päätyä sellaisten kuluttajien ostoskoreihin, jotka eivät halua ostaa lihaa, joka on 
peräisin eläimistä, joita ei ole tainnutettu. Kuluttajille olisi sen vuoksi tiedotettava, että tietty 
liha on peräisin eläimistä, joita ei ole tainnutettu. Näin he voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja eettisten periaatteidensa mukaisesti.

Tarkistus 317
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elintarvikkeissa tai elintarvikkeiden 
ainesosissa, joihin on lisätty fytosteroleita, 
fytosteroliestereitä, fytostanoleita tai 
fytostanoliestereitä, on ilmoitettava:
a) "lisätty kasvisteroleita"- tai "lisätty 
kasvistanoleita" -maininta samassa 
nähtävissä olevassa kentässä 
elintarvikkeen myyntinimityksen kanssa;
b) lisättyjen fytosterolien, 
fytosteroliesterien, fytostanolien tai 
fytostanoliesterien määrä (vapaiden 
kasvisterolien/kasvistanolien määrä 
prosentteina tai grammoina 100 
grammassa tai 100 millilitrassa 
elintarviketta) ainesosaluettelossa;
c) maininta, jonka mukaan elintarvike on 
tarkoitettu yksinomaan ihmisille, jotka 
haluavat alentaa verensä kolesterolitasoa;
d) maininta, jonka mukaan 
kolesterolitasoa alentavaa lääkitystä 
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käyttävien potilaiden olisi käytettävä 
tuotetta vain lääkärin valvonnassa;
e) näkyvä maininta siitä, ettei elintarvike 
välttämättä ravitsemuksellisesti sovellu 
raskaana oleville ja imettäville naisille tai 
alle viisivuotiaille lapsille;
f) suositus elintarvikkeen käyttämiseksi 
osana tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota, jonka yhteydessä nautitaan 
säännöllisesti hedelmiä ja vihanneksia 
karotenoiditason ylläpitämiseksi;
g) samassa nähtävissä olevassa kentässä 
kuin 3 kohdan mukainen maininta on 
ilmoitettava, ettei lisättyjä kasvisteroleita 
tai kasvistanoleita pitäisi nauttia 
enemmän kuin 3 grammaa päivässä;
h) kyseisen elintarvikkeen tai 
elintarvikeainesosan annoksen 
määritelmä (mieluiten grammoina tai 
millilitroina) sekä kunkin annoksen 
sisältämä kasvisteroli- tai 
kasvistanolimäärä.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia lisämerkintöjä ei pitäisi kätkeä liitteeseen, vaan ne olisi 
esitettävä yleisten velvoitteiden yhteydessä. Siksi täydennetään 10 artiklaa, ja vastaava liite 
III poistetaan.

Tarkistus 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tietyntyyppisten elintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden ryhmien osalta komissio 
voi poikkeustapauksissa säätää 
poikkeuksista, jotka koskevat 9 artiklan 1 
kohdan b ja f alakohdassa säädettyjä 

Mikroyritysten käsityönä valmistamat 
tuotteet on vapautettava 9 artiklan 
1 kohdan l alakohdassa säädetystä 
vaatimuksesta, jos tuotteet myydään 
tuotantopaikalla ja myyntihenkilöstö 
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vaatimuksia, edellyttäen että tällaiset 
poikkeukset eivät johda siihen, että 
lopullinen kuluttaja ja suurtaloudet 
saavat riittämättömästi tietoa. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

pystyy antamaan ravintoarvotietoja.
Tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa 
hyllyissä olevissa etiketeissä. 

Or. en

Perustelu

Muiden poikkeusten ei pitäisi olla mahdollisia. Poikkeukset olisi sallittava vain 
käsityötuotteita valmistaville mikroyrityksille.

Tarkistus 319
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 9 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta painoja ja mittayksiköitä 
koskevien erityisten yhteisön säännösten 
soveltamista.

Edellä olevaa 9 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta painoja ja mittayksiköitä 
koskevien erityisten yhteisön säännösten 
soveltamista. Tällöin on otettava 
huomioon valmiiksi pakattujen tuotteiden 
nimellismääriä koskevan direktiivin 
2007745/EY säännökset.

Or. de

Perustelu

Jotta asetus olisi helpompi lukea, olisi siihen sisällytettävä viittaus direktiiviin 2007/45/EY 
valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä.
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Tarkistus 320
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen on oltava saatavilla ja helposti 
käytettävissä tämän asetuksen mukaisesti 
kaikkien elintarvikkeiden osalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 321
Kartika Tamara Liotard

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.

Or. en
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Perustelu

Pakollisten tietojen ilmoittaminen on asetuksen ydin. Sitä, millä tavoin nämä tiedot ovat 
saatavilla, ei saa muuttaa toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistus 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

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.

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen ilmoittaminen on asetuksen ydin. Sitä, millä tavoin nämä tiedot ovat 
saatavilla, ei saa muuttaa toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistus 323
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että tietyt Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen ilmoittaminen on asetuksen ydin. Sitä, millä tavoin nämä tiedot ovat 
saatavilla, ei saa muuttaa toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistus 324
Jan Březina

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.

Or. en
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Perustelu

Elintarvikkeita koskevien pakollisten tietojen pitäisi aina olla välittömästi lopullisen 
kuluttajan saatavilla, ja EU:n oikeuskäytännön (C-85/94) mukaan tämä voidaan varmistaa 
ainoastaan antamalla tiedot etiketissä. Ostaja ei välttämättä ole lopullinen kuluttaja.
Tarkistuksella vahvistetaan kuluttajansuojaa, taataan toimijoiden oikeusvarmuus ja vältetään 
pakollisten tietojen määrän lisääminen muulla tavoin sekä suojellaan toimijoita 
kohtuuttomalta taloudelliselta taakalta, joka "vaihtoehtoisten tapojen" periaatteesta voisi 
aiheutua.

Tarkistus 325
Kathy Sinnott

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.

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen luettelo on asetuksen ydin. Näiden tietojen pakollista ilmoittamista ei sen 
vuoksi saisi muuttaa komiteamenettelyllä, jonka tarkoituksena on muuttaa muita kuin 
keskeisiä osia.
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Tarkistus 326
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä.

4. Jos elintarviketta myydään 
pakkaamattomana tai jos elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka välitöntä myyntiä varten, 
jäsenvaltioiden on annettava tarkemmat 
säännökset siitä, kuinka tiedot on 
ilmoitettava suur- ja loppukuluttajille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden erityisvaltuuksia koskeva 41 artikla poistetaan itsenäisenä 
säännöksenä, on irtomyyntiä koskevien tietojen ilmoittamista koskevista jäsenvaltioiden 
erityisvaltuuksista säädettävä tässä. 
Sanamuoto vastaa direktiivin 2000/13/EY nykyistä säännöstä.

Tarkistus 327
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä.

4. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle pakkaamattomana tai kun 
elintarvike pakataan itse myyntipaikalla 
ostajan pyynnöstä taikka pakataan 
valmiiksi välitöntä myyntiä varten, 
sovelletaan 41 artiklaa.

Or. en
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Perustelu

Pakkaamattomien elintarvikkeiden, kuten ateriapalveluja tarjoavissa laitoksissa myytävien 
elintarvikkeiden, merkintöihin liittyvien ongelmien vuoksi tällaiset elintarvikkeet pitäisi 
vapauttaa pakollisia merkintätietoja koskevista vaatimuksista allergeenitietoja lukuun 
ottamatta.

Tarkistus 328
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan
säännöksiä.

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan seuraavia
säännöksiä:
a) 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.
b) 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.
c) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Kansallisia säännöksiä koskeva VI luku pitäisi poistaa ja korvata yhteisön lähestymistavalla, 
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jotta koko EU:ssa voitaisiin toteuttaa täysimääräinen yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 329
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan
säännöksiä.

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan seuraavia
säännöksiä:
a) 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.
b) 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.
c) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään pakkaamattomiin elintarvikkeisiin sovellettavia kansallisia 
toimenpiteitä koskeva 41 artikla.
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Tarkistus 330
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan
säännöksiä.

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan seuraavia
säännöksiä:
a) 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.
b) 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.
c) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Kansallisia säännöksiä koskeva VI luku pitäisi poistaa ja korvata yhteisön lähestymistavalla, 
jotta koko EU:ssa voitaisiin toteuttaa täysimääräinen yhdenmukaistaminen.
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Tarkistus 331
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun on kyse paikallisilla toreilla ja 
maataloustuottajien toreilla myytävistä 
valmiiksi pakatuista elintarvikkeista ja 
pakkaamattomista elintarvikkeista, 
vaatimusta, jonka mukaan kuluttajalle on 
yhteisön lainsäädännön nojalla annettava 
kaikki 9 artiklassa tai muissa merkintöjä 
koskevissa säännöksissä tarkoitetut 
pakolliset tiedot, on tulkittava joustavasti 
siten, että pakolliset tiedot voidaan antaa 
liitutauluilla, kylteissä tai muulla tavoin.

Or. en

Perustelu

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 332
Horst Schnellhardt

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, esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan luettavuus.

Or. en

Perustelu

Vähintään 3 mm:n kirjasinkoko on käytännössä mahdoton. Nykyinen säännös, jonka mukaan 
tiedot on esitettävä "helposti luettavalla" tavalla, on riittävä ja edellyttää ainoastaan 
elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan tehostamista alalla.

Tarkistus 333
Thomas Ulmer

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 

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, esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan luettavuus.
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on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

Or. en

Perustelu

Vähintään 3 mm:n kirjasinkoko on käytännössä mahdoton. Nykyinen säännös, jonka mukaan 
tiedot on esitettävä "helposti luettavalla" tavalla, on riittävä ja edellyttää ainoastaan 
elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan tehostamista alalla.

Tarkistus 334
Karl-Heinz Florenz

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 
painettava pakkaukseen tai etikettiin ja 
varmistettava, että ne ovat selvästi 
luettavissa.

Or. de

Perustelu

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten.
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
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Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren.

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

Tarkistus 335
Péter Olajos

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, esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan luettavuus.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 3 mm:n kirjasinkoko lisäisi yritysten kustannuksia. Tämä ehdotus pakottaisi 
yritykset suurentamaan pieniä pakkauksia. Viimeaikaisena suuntauksena on ollut, että 
pakkauskokoja pienennetään ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja että kuluttajille 
tarjotaan entistä pienempiä annoskokoja terveyteen ja ravintoon liittyvistä syistä.
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Tarkistus 336
Lambert van Nistelrooij

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, esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan luettavuus.

Or. en

Perustelu

Vaadittu 3 mm:n kirjasinkoko on liian pieni pakollisille tiedoille. Se, että 3 mm:n ehdoton 
sääntö säilytetään, ei juuri parantaisi etiketissä olevien tietojen näkyvyyttä.

Tarkistus 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

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 

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, esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan luettavuus.
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tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

Or. en

Perustelu

Siitä, millä tavoin luettavuus varmistetaan, on tarkoituksenmukaisempaa sopia 
ohjeasiakirjassa, jota käsitellään ja josta sovitaan asianosaisten ja kansallisten 
(täytäntöönpano)viranomaisten kanssa.

Tarkistus 338
Avril Doyle

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 tavalla, jolla varmistetaan selvä 
kontrasti painatuksen ja taustan välillä.

Or. en

Perustelu

Pakollisilta tiedoilta vaadittava vähimmäiskirjasinkoko varsinkin yhdessä kansallisten
kielivaatimusten kanssa vähentää annettavan tiedon määrää, koska etikettien tarjoama tila 
esimerkiksi pulloissa on rajallinen. Myös tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla 
vaikeutuu, koska monessa maassa markkinoitavien tuotteiden etiketteihin ei mahdu niin 
paljon eri maita. Tämä vaikeuttaa logistiikkaa ja lisää tuottajille ja sitä kautta kuluttajille 
aiheutuvia kustannuksia.
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Tarkistus 339
Dagmar Roth-Behrendt

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 kirjasinkoko 
on vähintään 1 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

Or. de

Perustelu

Vähintään 3 mm:n kirjasinkokoa koskeva velvoite ei ole käytännöllinen ja se johtaisi monen 
elintarvikkeen yhteydessä siihen, että edes pakollisten merkintöjen kaikkia elementtejä ei 
voitaisi esittää. 

Tarkistus 340
John Bowis

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

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 x-korkeus, 
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on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

sellaisena kuin se määritellään liitteessä *,
on vähintään 1,2 mm. Liitteessä ** 
mainitut tekijät voivat vaikuttaa 
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, mutta tällä kohdalla 
varmistetaan, että useat selkeyteen vaikuttavat tekijät (kuten kontrasti, kirjasinlaji ja 
sommittelu) on otettava huomioon.

Tarkistus 341
María Sornosa Martínez

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 kirjasinkoko 
on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä. Kyseiset 
pakolliset tiedot on painettava myös 
pistekirjoituksena, jotta näkövammaiset 
pystyvät lukemaan ne oikein.

Or. es

Perustelu

Jotta näkövammaiset pystyisivät lukemaan tuotteen merkintöjen pakolliset tiedot, niiden 
painaminen pistekirjoituksena on tehtävä pakolliseksi.
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Tarkistus 342
Dagmar Roth-Behrendt

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 kirjasinkoko 
on vähintään 2 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

Or. de

Perustelu

Vähintään 3 mm:n kirjasinkokoa koskeva velvoite ei ole käytännöllinen ja se johtaisi monen 
elintarvikkeen yhteydessä siihen, että edes pakollisten merkintöjen kaikkia elementtejä ei 
voitaisi esittää. 

Tarkistus 343
Magor Imre Csibi

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 

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 
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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.

tavalla, jolla varmistetaan, että ne ovat 
helposti luettavia. Komissio laatii yhdessä 
asianomaisten sidosryhmien edustajien 
kanssa sitovat säännöt elintarvikkeissa 
olevien kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuudesta ennen lainsäädännön 
voimaantuloa. 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

Tarkistus 344
Richard Seeber

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, ilmaistava luettavuuden 
varmistavalla tavalla.

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 
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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 345
Antonio De Blasio

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.

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 siten, että niiden varmistetaan 
olevan selkeästi luettavissa. Komissio 
laatii yhteistyössä asianosaisten 
sidosryhmien kanssa elintarvikkeiden 
kuluttajille annettavien tietojen 
luettavuutta koskevat sitovat säännöt, 
joissa ei yksilöidä yleisessä käytössä 
olevaa kirjasinkokoa mutta joissa 
määritetään merkintöjen ja niiden 
sisältämien tietojen suhteet. 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. hu
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Perustelu

Komission ehdotuksessa oleva pakollinen 3 mm:n kirjasinkoko on poistettava, mutta on 
tärkeää, että asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa tuonnempana määritettäviä luettavuutta 
koskevia sääntöjä ei laadita yleisluonteisiksi, sillä tietyllä kirjasinkoolla ei ole samaa 
vaikutusta suuressa ja pienessä merkinnässä. Siksi on tärkeää, että kirjasinkoko määritellään 
suhteessa itse merkinnän kokoon.

Tarkistus 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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 helposti 
luettavalla tavalla, esimerkiksi 
käyttämällä kirjasinkokoa, jossa x-
korkeus (kirjasimeen viitataan yleensä x-
pienaakkosen korkeuden mukaan) on 
vähintään 1,7 mm, ja varmistamalla selvä 
kontrasti painatuksen ja taustan välillä.

Muita 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 sääntöjä, joissa 
täsmennetään, miten kyseisiä seikkoja on 
sovellettava elintarvikkeissa olevien 
kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuuden varmistamiseksi. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus perustuu osittain ISO-standardeja koskevaan oppaaseen. Kaikkien etiketissä 
esitettävien tietojen pitäisi olla helposti havaittavia ja luettavia kuluttajille.

Tarkistus 347
Péter Olajos

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 
painettava pakkaukseen tai etikettiin 
tavalla, jolla varmistetaan, että ne ovat 
helposti luettavia.

Komissio laatii kaikkien sidosryhmien 
julkisen kuulemisen perusteella sitovat 
säännöt elintarvikkeissa olevien 
kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuudesta.

Or. en

Perustelu

Koska tämä kysymys vaikuttaa merkittävästi elintarvike- ja juomateollisuuteen, kyseiset ohjeet 
olisi laadittava vasta kaikkien sidosryhmien julkisen kuulemisen jälkeen, millä varmistetaan, 
että menettely on läpinäkyvä ja että kaikki osapuolet voivat ilmaista kantansa.
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Tarkistus 348
Renate Sommer

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 
painettava pakkaukseen tai etikettiin ja 
varmistettava, että ne ovat selvästi 
luettavissa.

Komissio laatii kuulemismenettelyn avulla 
yhdessä asianosaisten 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. 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 
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merkkimäärän.)

Tarkistus 349
Mojca Drčar Murko

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 kiinteä
kirjasinkoko on vähintään 3 mm, ja ne on 
esitettävä tavalla, jolla varmistetaan selvä 
kontrasti painatuksen ja taustan välillä. 

Perusteet, joiden mukaisesti määritellään, 
mitä tarkoitetaan selvällä kontrastilla 
painatuksen ja taustan välillä, 
vahvistetaan komission hyväksymissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. 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

Täsmälliset vaatimukset ovat välttämättömiä, jotta elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat 
elimet voivat tehokkaasti valvoa elintarvikkeita koskevien tietojen luettavuutta.
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Tarkistus 350
Péter Olajos

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 kiinteä
kirjasinkoko on vähintään 3 mm, ja ne on 
esitettävä tavalla, jolla varmistetaan selvä 
kontrasti painatuksen ja taustan välillä. 

Perusteet, joiden mukaisesti määritellään, 
mitä tarkoitetaan selvällä kontrastilla 
painatuksen ja taustan välillä, 
vahvistetaan komission hyväksymissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. 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

Täsmälliset vaatimukset ovat välttämättömiä, jotta elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat 
elimet voivat tehokkaasti valvoa elintarvikkeita koskevien tietojen luettavuutta.
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Tarkistus 351
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

Perusteet, joiden mukaisesti määritellään, 
mitä tarkoitetaan selvällä kontrastilla 
painatuksen ja taustan välillä, sekä muut 
aiheelliset säännökset vahvistetaan 
komission hyväksymissä täytäntöönpano-
ohjeissa. Näistä ohjeista, 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

Asetuksen tekstissä olisi vahvistettava kirjasinkokoa koskevat täsmälliset vaatimukset, jotta 
voidaan poistaa nykyinen oikeudellinen epävarmuus sen seikan osalta, mitä tarkoitetaan 
luettavalla etiketillä, ja jotta elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat elimet voivat siten entistä 
tehokkaammin valvoa elintarvikkeita koskevien tietojen luettavuutta. Lisäksi olisi 
vahvistettava täsmälliset perusteet, joiden mukaisesti määritellään "selvä kontrasti", sekä 
muut aiheelliset säännökset, jotta toimijat ja elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat elimet 
saavat selkeitä ohjeita.

Tarkistus 352
Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

Perusteet, joiden mukaisesti määritellään, 
mitä tarkoitetaan selvällä kontrastilla 
painatuksen ja taustan välillä, sekä muut 
aiheelliset säännökset vahvistetaan 
komission hyväksymissä täytäntöönpano-
ohjeissa. Näistä ohjeista, joiden 
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tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tekstissä olisi vahvistettava kirjasinkokoa koskevat täsmälliset vaatimukset, jotta 
voidaan poistaa nykyinen oikeudellinen epävarmuus sen seikan osalta, mitä tarkoitetaan 
luettavalla etiketillä, ja jotta elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat elimet voivat siten entistä 
tehokkaammin valvoa elintarvikkeita koskevien tietojen luettavuutta. Lisäksi olisi 
vahvistettava täsmälliset perusteet, joiden mukaisesti määritellään "selvä kontrasti", sekä 
muut aiheelliset säännökset, jotta toimijat ja elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat elimet 
saavat selkeitä ohjeita.

Tarkistus 353
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio laatii yhdessä asianosaisten 
sidosryhmien kanssa luettavuutta 
koskevat ohjeet.

Or. de

Perustelu

Sen sijaan, että puututtaisiin vain etiketin luettavuuteen yhtenä elementtinä, tarvitaan 
kattavaa lähestymistapaa, eli on laadittava EU-tason ohjeet sidosryhmien ja toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyönä.
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Tarkistus 354
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

a) Erityiselintarvikkeissa, joita koskevat 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten lisäksi yhteisön 
erityislainsäädännössä asetetut pakolliset 
merkintävaatimukset, asianmukaisen 
kirjasinkoon on oltava sellainen, että 
siinä otetaan huomioon kyseisten 
elintarvikkeiden käyttötarkoitukseen 
liittyvien lisätietojen luettavuutta koskeva 
kuluttajien tarve.

Or. en

Perustelu

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

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

Komission teksti Tarkistus

a) Erityiselintarvikkeissa, joita koskevat 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten lisäksi yhteisön 
erityislainsäädännössä asetetut pakolliset 
merkintävaatimukset, kirjasinkoon on 
oltava sellainen, että siinä otetaan 
huomioon kyseisten elintarvikkeiden 
käyttötarkoitukseen liittyvien lisätietojen 
luettavuutta koskeva kuluttajien tarve.

Or. en

Perustelu

Erityisravinnoksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa on pakollisia lisätietoja, jotka koskevat niiden 
soveltuvuutta käyttöön, kattavia käyttöohjeita, tarvittaessa vasta-aiheita koskevia tietoja, 
varoituksia ja lääketieteellisiä tietoja. Kyseisistä elintarvikkeista ei voida ilmoittaa 9 artiklan 
1 kohdan mukaisia tietoja 3 mm:n kirjasinkokoa käyttäen eikä pakollisia lisämerkintätietoja.
Sen vuoksi erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet pitäisi vapauttaa
vähimmäiskirjasinkokoa koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 356
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse erityisravinnoksi 
tarkoitetuista elintarvikkeista – sellaisina 
kuin ne ovat määritettyinä direktiivissä 
89/398/ETY – joihin sovelletaan 9 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
ohella yhteisön lainsäädännön mukaisia 
pakollisia merkintävaatimuksia, 
kirjasinkoon olisi oltava sellainen, että 
tiedot ovat kuluttajien luettavissa, ja 
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kyseisten elintarvikkeiden erityiskäytöstä 
olisi annettava lisätietoja. 

Or. it

Perustelu

Käytännön syyt, jotka johtuvat näiden erityistuotteiden merkintöjä koskevista eri 
säännöksistä.

Tarkistus 357
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Päivämäärämerkinnät (f alakohta) pitäisi sisällyttää samaan nähtävissä olevaan kenttään 
kuin nykyisen lainsäädännön mukaisesti (direktiivi 2000/13/EY).

Tarkistus 358
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Perustelu

Kuluttaja on tottunut löytämään samasta paikasta tuotteen vähimmäissäilyvyysajan tai 
viittauksen kohtaan, johon ajankohta on etiketissä merkitty. Sen vuoksi olisi hyvä sisällyttää 
se samaan nähtävissä olevaan kenttään kuin tuotteen nimi, sisällyksen määrä ja 
alkoholipitoisuus.

Tarkistus 359
Dagmar Roth-Behrendt

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 painettavan pinnan ala on 
pienempi kuin 80 cm2.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa olevat pakkauskokoa koskevat poikkeussäännökset ovat irrallaan 
arkitodellisuudesta ja epäkäytännöllisiä.

Tarkistus 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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 sääntöjä, joissa 
täsmennetään, miten 14 artiklan 
1 kohdassa mainittuja seikkoja on 
sovellettava elintarvikkeissa olevien 
kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuuden varmistamiseksi 
pakkauksissa ja astioissa, joiden pinnan 
ala on hyvin rajallinen.
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Or. en

Perustelu

Kaikissa pakkauksissa esitettävien tietojen pitäisi pakkausten koosta riippumatta olla helposti 
luettavia kuluttajille, sillä muuten niistä ei ole mitään hyötyä.

Tarkistus 361
Thomas Ulmer

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 
100 cm2.

Or. en

Perustelu

Jos vähimmäiskirjasinkoko on pakollinen, on harkittava tosiasiallista poikkeusta pienille 
pakkauksille. Komission ehdottamalle vähimmäiskirjasinkoolle tarvittava pinnan ala on 
vähintään 100 cm2.

Tarkistus 362
John Bowis

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 elintarvikkeita koskevat 
pakolliset tiedot vievät vähintään 
50 prosenttia pakkauksen tai astian 
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suurimmasta pinnasta. Tällaisissa 
tuotteissa on otettava huomioon 
liitteessä ** esitetyt perusteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko on mahdoton toteuttaa erityisesti pienissä 
pakkauksissa. Tässä kohdassa säädettäisiin poikkeuksesta pienten pakkausten ja sellaisten 
tuotteiden osalta, joissa etiketin tila on aidosti rajallinen. Silloin ei tarvitsisi myöskään lisätä 
pakkaus- ja etikettimateriaalia.

Tarkistus 363
Horst Schnellhardt

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 
100 cm2.

Or. en

Perustelu

Jos vähimmäiskirjasinkoko on pakollinen, on harkittava tosiasiallista poikkeusta pienille 
pakkauksille. Komission ehdottamalle vähimmäiskirjasinkoolle tarvittava pinnan ala on 
vähintään 100 cm2.
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Tarkistus 364
Richard Seeber

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. Niitä ei saa millään 
tavalla peittää, himmentää tai katkaista 
muulla kirjallisella tai kuvallisella 
ilmaisulla eikä muulla väliin tulevalla 
materiaalilla.

Or. en

Perustelu

Nykyisen sanamuodon muuttamista ei perustella millään tavalla, vaan jälleen kerran otetaan 
käyttöön määrittelemätön sanamuoto ("eikä niiltä saa viedä huomiota"), joka ilman mitään 
perusteita aiheuttaa vain väittelyä ja ongelmia lainsäädännön päivittäisessä soveltamisessa.

Tarkistus 365
María Sornosa Martínez

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 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.

Or. es
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Perustelu

On vaikea ymmärtää, miksi vain tietyissä tapauksissa pitäisi edellyttää, ettei pakollisia tietoja 
saa poistaa.

Tarkistus 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

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

2. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta ja vasikanlihasta, 
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.

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 1 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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

Or. en

Perustelu

On kuluttajien edun mukaista tietää, missä jokin tuote on tuotettu. Sen vuoksi olisi 
edellytettävä pakollista alkuperämaamerkintää.

Tarkistus 367
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – a ja b 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 kuin 
osto tehdään ja toimitushetkellä, ja ne on 
esitettävä etämyyntiin liittyvässä 
aineistossa tai toimitettava muilla 
soveltuvilla keinoilla;

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

Or. es

Perustelu

On vaikea ymmärtää, miksi ehdotuksessa erotellaan tiedot, joiden on oltava saatavilla 
ostohetkellä, ja tiedot, joiden on oltava saatavilla toimitushetkellä. Tällaisen erottelun vuoksi 
kuluttajalta saattaa jäädä puuttumaan olennaista tietoa.
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Tarkistus 368
Kartika Tamara Liotard

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 luettavia 
käytetyn etäviestintävälineen kannalta 
soveltuvalla tavalla; kuluttajan on saatava 
pakolliset tiedot kestävällä välineellä 
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 369
Kartika Tamara Liotard

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita koskevien pakollisten tietojen (eli 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen ja 
liitteessä III säädettyjen tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ryhmiä koskevien 
pakollisten lisätietojen) on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään. Tarkistuksella 
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varmistetaan, että kun kyseessä on etämyynti, kaikkien elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen, mukaan luettuina 9 artiklan 1 kohdan d, f, g, h ja k alakohdassa säädetyt tiedot, on 
myös oltava saatavilla, kun osto tehdään.

Tarkistus 370
Kathy Sinnott

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kun kyseessä on etämyynti, kaikkien elintarvikkeita 
koskevien pakollisten tietojen, mukaan luettuina 9 artiklan 1 kohdan d, f, g, h ja 
k alakohdassa säädetyt tiedot, on myös oltava saatavilla, kun osto tehdään.

Tarkistus 371
Renate Sommer

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 d, f, g, h ja j 
alakohdassa säädetyt tiedot ovat pakollisia 
vasta toimitushetkellä.

Or. de

Perustelu

Alkoholijuomien alkoholipitoisuus on erittäin tärkeää tietoa, jonka on oltava kuluttajien 
saatavilla jo ennen kuin etäostoksena tai verkkokaupassa hankitut tuotteet toimitetaan. 
Käyttöohje taas on tarpeen vasta kun elintarviketta käytetään, joten nämä tiedot voidaan 
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antaa toimituksen yhteydessä.

Tarkistus 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa, jota ei voida ilmoittaa etukäteen, etämyynnin 
kautta myytävien elintarvikkeiden olisi täytettävä samat tietovaatimukset kuin kaupoissa 
myytävien elintarvikkeiden.

Tarkistus 373
Anne Ferreira

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 
käytetään niissä jäsenvaltioissa, joissa 
elintarviketta pidetään kaupan.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajan on saatava tietoja elintarvikkeista omalla kielellään.
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Tarkistus 374
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska kuluttajien liikkuvuus lisääntyy Euroopan unionissa, komission ehdotus on ajasta 
jäljessä. Artiklan 2 kohta olisi siksi poistettava.

Tarkistus 375
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot, joissa elintarviketta 
pidetään kaupan, voivat omalla alueellaan 
määrätä, että tiedot on annettava yhdellä tai 
useammalla yhteisön virallisista kielistä. 
Mainitut määräykset eivät kuitenkaan saa 
estää pakollisten tietojen antamista edellä 
mainitun sijasta muilla EU:n kielillä, 
joita yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansalaiset pystyvät helposti 
ymmärtämään. 

Or. en
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Perustelu

Vaikka elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot on ilmoitettava kuluttajien ymmärtämällä 
kielellä, säännöillä ei tulisi rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Kielisääntöjen olisi 
oltava riittävän joustavia, jotta kuluttajat voivat saada tietoja kielellä, joka ehkä ei ole heidän 
äidinkielensä mutta jota he kuitenkin pystyvät ongelmitta ymmärtämään. Yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö tukee tällaista joustavuutta.

Tarkistus 376
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään ei ole 
esteenä tietojen ilmaisemiselle usealla 
kielellä.

3. Mitä 1 kohdassa säädetään ei ole esteenä 
tietojen ilmaisemiselle usealla kielellä.

Or. de

Perustelu

16 artiklan vaatimukset menevät pidemmälle kuin direktiivi 2000/13/EY (merkintädirektiivi) 
ja asiaankuuluva Euroopan yhteisöjen oikeuskäytäntö. Vaatimukseksi pitäisi jäädä sellaisen 
kielen käyttö, joka on kuluttajan helposti ymmärrettävissä. Ulkomaalaiset nimet on myös 
sallittava, jos ne voidaan ymmärtää helposti. Elintarvikelainsäädännön periaatteiden mukaan 
mittatikku, jolla arvioidaan, mikä on helposti ymmärrettävissä säädöksen tarkoittamalla 
tavalla, on aina älykkyydeltään keskimääräisen kuluttajan yleinen asenne.

Tarkistus 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 

Poistetaan.
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pakollisia.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 9 artiklan mukaista pakollista ilmoitusta ei voida jättää tekemättä sillä perusteella, 
että tuotetta myydään lasipulloissa.

Tarkistus 378
Richard Seeber

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

Pakollinen ravintoarvoilmoitus hylätään. Suorat uudelleen käytettävät lasipullot myydään 
usein yksittäin (esimerkiksi 200 ml tai 250 ml). Tällaisissa pulloissa on hyvin rajoitetusti tilaa 
merkintätiedoille. Nykyinen tietomäärä on siis säilytettävä, eli myyntinimitys, nettomäärä, 
allergeenit ja vähimmäissäilyvyysaika (ks. merkintöjä koskevan direktiivin 200/13/EY 
13 artiklan 4 kohta).

Tarkistus 379
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse uudelleen käytettävistä, 1. Kun on kyse uudelleen käytettävistä, 
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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.

pysyvästi merkityistä lasipulloista, jotka 
ovat sen vuoksi etiketittömiä, renkaattomia 
ja kauluksettomia, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a–d, e, f, g ja l alakohdassa 
luetellut tiedot ovat pakollisia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan kuluttajille annettavia pakollisia tietoja; vastaa 
9 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 380
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa olevien tietojen – b alakohdassa tarkoitetun 
ainesosaluettelon, d alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien 
määrien ja g alakohdassa tarkoitettujen erityisten säilytys- ja käyttöolosuhteiden – pitäisi olla 
pakollisia myös uudelleen käytettäviin lasipulloihin pakatuissa tuotteissa.
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Tarkistus 381
Christa Klaß

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, f, ja l alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia. Edellä 9 artiklan 1 
kohdan la alakohdan mukainen ilmoitus 
tehdään vain 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Or. de

Perustelu

Uudelleen käytettäviä pysyvästi merkittyjä lasipulloja tarjotaan yleensä yksittäin (esim. 200 
tai 250 millilitraa), ja niiden painettava pinta on erittäin rajallinen. Pienellä painettavalla 
pinnalla ei ole tilaa täydelliselle ravintoarvomerkinnälle. Siksi ravintoarvoa koskeva ilmoitus 
olisi rajattava kuluttajan kannalta olennaiseen tietoon eli energiasisältöön.

Tarkistus 382
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 383
Péter Olajos

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdan l alakohdassa 
tarkoitetut tiedot rajoittuvat 29 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.

Or. en

Perustelu

Uudelleen käytettävät, pysyvästi merkityt lasipullot myydään yleensä annospakkauksina 
(esimerkiksi 200 ml tai 250 ml), ja niiden painettava ala on hyvin rajallinen. Täysimääräinen 
ravintoarvoilmoitus ei mahtuisi tälle pienelle painettavalle alalle, joten ravintoarvotiedot 
pitäisi rajoittaa kuluttajien kannalta olennaisimpaan tietoon eli energiasisältöön.

Tarkistus 384
Avril Doyle

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 

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

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

Or. en

Perustelu

Joitakin tuotteita, erityisesti tislattuja alkoholijuomia, myydään yleisesti 5 cl:n minipulloissa. 
Niiden pienen koon ja "maistiaiskäyttötarkoituksen" perusteella myös niille myönnettävä 
poikkeus tietyistä merkintävaatimuksista on asianmukaista. Pullojen suurimman pinnan alan 
mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Näin ollen ja ennen kaikkea lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvojien kannalta poikkeuksen määräävänä tekijänä olisi pidettävä etiketin 
enimmäiskokoa.

Tarkistus 385
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta pakkaus olisi helposti luettava, tarvitaan kuitenkin poikkeus alalle, jonka koko on alle 
100 cm2 eikä ainoastaan alle 10 cm2. Esimerkiksi patukassa painettava ala on 70 cm2.
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Tarkistus 386
Thomas Ulmer

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 painettavan pinnan ala 
on pienempi kuin 100 cm2, ainoastaan 9 
artiklan 1 kohdan a, c, e ja f alakohdassa 
luetellut tiedot ovat pakollisia 
pakkauksessa tai etiketissä. Edellä 9 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava muilla keinoin tai 
niiden oltava saatavilla kuluttajan 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Jotta pakkaus olisi helposti luettava, tarvitaan kuitenkin poikkeus alalle, jonka koko on alle 
100 cm2 eikä ainoastaan alle 10 cm2. Esimerkiksi patukassa painettava ala on 70 cm2.

Tarkistus 387
Lambert van Nistelrooij

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 100 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. en
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Perustelu

Pakolliset tiedot vievät pian enemmän tilaa kuin 10 cm2. Tietojen pitäisi sen vuoksi olla 
pakollisia vain, jos pakkauksen ala on vähintään 100 cm2.

Tarkistus 388
Richard Seeber

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 painettavan pinnan ala 
on pienempi kuin 100 cm² tai sen 
nettomäärä 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. 
z.B. Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 389
Karl-Heinz Florenz

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 painettavan 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. de

Perustelu

Purukumipakkauksen koko on 10 cm2. Useimpiin tällaisiin tuotteisiin ei voitaisi painaa 
kaikkia pakollisia tietoja 3 mm:n kirjasinkoolla, kun pinta on alle 50 cm2. Poikkeuksia varten 
tarvitaan isompi pinta.

Tarkistus 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, b, 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.
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Or. en

Perustelu

Ainesosaluettelo on niin tärkeä tieto, että se pitäisi ilmoittaa myös pienissä pakkauksissa.

Tarkistus 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Kaikkien 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisten tietojen antaminen internetin 
kautta on kuitenkin pakollista, ja tietojen 
on oltava saatavilla ostopaikassa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 9 artiklan mukaista pakollista ilmoitusta ei voida jättää tekemättä sillä perusteella, 
että tuote on pienikokoinen.

Tarkistus 392
Dagmar Roth-Behrendt

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 

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavan pinnan ala 
on pienempi kuin 80 cm2, ainoastaan 9 
artiklan 1 kohdan a, c, e ja f alakohdassa 
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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.

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

Komission ehdotuksessa olevat pakkauskokoa koskevat poikkeussäännökset ovat irrallaan 
arkitodellisuudesta ja epäkäytännöllisiä.

Tarkistus 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy liitteeseen IV esitettyyn tarkistukseen. Alkuosa on otettu liitteestä IV, jotta 
asetukseen voidaan lisätä pakollisten tietojen antamista internetin kautta koskeva vaatimus.
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Tarkistus 394
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa olevat pakkauskokoa koskevat poikkeussäännökset ovat irrallaan 
arkitodellisuudesta ja epäkäytännöllisiä.

Tarkistus 395
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

Esipakkaamattomien tuotteiden 
yhteydessä, 2 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisten suurtalouksien 
tuotteet mukaan luettuina, ei ilmoiteta 9 
ja 29 artiklassa tarkoitettuja tuotteita.

Or. de

Perustelu

Ks. johdanto-osan 49 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 396
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen nimen on oltava sen 
virallinen nimi. Jos tällaista nimeä ei ole, 
elintarvikkeen nimen on oltava sen 
tavanomainen nimi, tai, jos tavanomaista
nimeä ei ole tai tavanomaista nimeä ei 
käytetä, on annettava elintarviketta 
kuvaava nimi.

1. Elintarvikkeen nimen on oltava sen 
säännöksissä säädetty nimi. Jos tällaista 
nimeä ei ole, elintarvikkeen nimen on 
oltava sen vakiintunut nimi, tai, jos 
vakiintunutta nimeä ei ole tai 
vakiintunutta nimeä ei käytetä, on 
annettava elintarviketta kuvaava nimi.

Or. de

Perustelu

Lingvistinen mukautus, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus direktiivissä 2000/13/EY 
(merkintädirektiivi) käytetyn terminologian kanssa.

Tarkistus 397
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, on sallittua käyttää sitä 
myyntinimitystä, jolla tuotetta 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 pakollisia tietoja koskevien 
säännösten soveltamisen vuoksi tarpeen 
elintarvikkeen todellisen luonteen 
tuntemisen mahdollistamiseksi sen 
jäsenvaltion kuluttajalle, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, ja jotta kyseinen 
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elintarvike voidaan erottaa muista 
elintarvikkeista, joihin se voitaisiin 
sekoittaa.
2 a. 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 2 kohdan 
säännökset ole riittäviä kuluttajille 
annettavan oikean tiedon varmistamiseksi 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan.
2 b. Tuotteen myyntinimitystä ei saa 
korvata tavaramerkillä, kaupallisella 
merkillä tai kuvitteellisella nimellä.
2 c. 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.
2 d. Kaikissa elintarvikkeissa, jotka on 
käsitelty ionisoivalla säteilyllä on oltava 
ilmoitus ”säteilytetty” tai ”käsitelty 
ionisoivalla säteilyllä”.
2 e. Liite V sisältää ’jauheliha’-nimitystä 
koskevat erityisvaatimukset.

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistamisen ja paremman lainsäädäntötyön vuoksi elintarvikkeen myyntinimitystä 
koskevia kohtia olisi käsiteltävä asetuksen artiklassa (tässä: 18 artikla). Merkintöjä koskevan 
direktiivin säännökset olivat selviä ja yksiselitteisiä, joten niitä olisi käytettävä myös tässä 
(vrt. 5 artikla).
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Tarkistus 398
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o1493/1999, olut, ja tislatut 
alkoholijuomat sellaisina kuin ne ovat
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta ja 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;

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa myös alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Erityisen 
tärkeää tämä on kuluttajille, joilla on esimerkiksi diabetes.
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Tarkistus 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkiin alkoholijuomiin olisi sovellettava erityissääntöjä, sillä kuluttajien on saatava tietää 
näiden juomien pääravintoaineiden, kuten hiilihydraattien, määrä ja laatu sekä energian 
kokonaismäärä.
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Tarkistus 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

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; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, on käsittämätöntä, 
miksi juuri alkoholijuomat saisivat etulyöntiaseman ja ne vapautettaisiin 
merkintävaatimuksista. 
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Tarkistus 401
Thomas Ulmer

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; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 402
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) juomat, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia. Komissio 

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 67/185 PE418.218v01-00

FI

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;

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;

Or. en

Perustelu

Tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkia alkoholijuomia pitäisi kohdella 
samalla tavoin, jotta asetus ei vaikuttaisi haitallisesti kilpailuun.

Tarkistus 403
Horst Schnellhardt

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 

e) alkoholia sisältävät juomat. 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 
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(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 sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 404
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 

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

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 405
Graham Watson, Jules Maaten

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 

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksissa (EY) 
N:o 1493/1999 ja (ETY) N:o 1601/1991, 
hedelmäviinit sellaisina kuin ne 
mainitaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 liitteessä VII olevassa 
C kohdan 2 alakohdassa, maustettu tai 
maustamaton siideri, päärynäviini ja 
hunajaviini, olut ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen
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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;

(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]
2 artiklan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on välttää hedelmäviinien, maustettujen viinien ja siiderin 
syrjintä, koska ne ovat viinin ja oluen kaltaisia käymisen avulla valmistettuja alkoholijuomia.

Tarkistus 406
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
479/2008 määritellyt viiniluokat, 
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 
määritellyt tuotteet ja vastaavat tuotteet, 
jotka on valmistettu muista hedelmistä 
kuin viinirypäleistä, oluet ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 määritellyt tislatut 
alkoholijuomat. 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 
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joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen;

kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen;

Or. es

Perustelu

Asetukseen ehdotetaan vaihtoehtoista sanamuotoa, kun viinin yhteistä markkinajärjestelyä ja 
tislattujen alkoholijuomien yhteistä markkinajärjestelyä koskevat asetukset on annettu.

Tarkistus 407
Renate Sommer

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 sitä 
täydentämällä, 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 asetuksissa (EY) N:o 
479/2008 ja N:o 1601/1991, hedelmäolut, 
olut ja tislatut alkoholijuomat sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmiä, kuvausta, 
esittelyä, merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 artiklan 1 
kohdassa. Komissio laatii [viiden vuoden 
kuluttua käsiteltävänä olevan 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 sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

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 408
Magor Imre Csibi

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, maustetut viinipohjaiset 
juomat ja maustetut viinistä valmistetut 
juomasekoitukset sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1601/1991, hedelmäviinit sellaisina 
kuin ne mainitaan neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1493/1999 liitteessä VII olevassa 
C kohdan 2 alakohdassa, maustettu tai 
maustamaton siideri, päärynäviini ja 
hunajaviini, 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, 
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joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on välttää hedelmäviinien, maustettujen viinien sekä maustetun tai 
maustamattoman siiderin, päärynäviinin ja hunajaviinin syrjintä, koska ne ovat viinin ja 
oluen kaltaisia käymisen avulla valmistettuja alkoholijuomia.

Tarkistus 409
Anne Laperrouze

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 

e) viini ja viinituotteet sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä 29 päivänä huhtikuuta 
2008 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 479/2008 ja 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991, 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 
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kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään tarvittaessa 
seuraavia menettelyjä noudattaen:
a) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
b) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
c) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen X 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen;
d) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

Or. en
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Tarkistus 410
Pilar Ayuso

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 29 päivänä huhtikuuta 
2008 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 479/2008 ja 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991, 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 tarvittaessa 
seuraavia menettelyjä noudattaen:

a) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
b) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
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asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
c) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen X 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen;
d) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

Or. en

Perustelu

Viinejä koskevien vapautusten soveltamisalan määritelmää olisi muutettava, jotta 
varmistetaan, että kaikki neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991 määritellyt ja sillä 
säännellyt viinituotteet on vapautettu ainesosien luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. Viinituotteet on määritelty viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29. huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
479/2008 ja maustetuista viineistä ja muista viinipohjaisista juomista 10. kesäkuuta 1991
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991.

Tarkistus 411
Françoise Grossetête

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, 

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008, 
olut, ja tislatut alkoholijuomat sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 77/185 PE418.218v01-00

FI

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 käsiteltävänä olevan 
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;

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 käsiteltävänä olevan 
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 19 
artiklan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
tarvittaessa:

i) viinialan yhteistä markkinajärjestelyä 
koskevan, 29 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008 113 artiklan 1 kohdan 
menettelyä noudattaen;
ii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, 
merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 25 artiklan 
2 kohdan mukaista menettelyä 
noudattaen; 
iii) muiden alkoholijuomien osalta 49 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Viinin merkintävaatimuksia koskevia teknisiä määräyksiä on tarkasteltava yhteisen 
markkinajärjestelyn erityissäännösten perusteella.

Koska viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevat säännökset kattavat kaikki viinin esittelyä 
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ja merkintöjä koskevat tavat, täytäntöönpanosäännökset on voitava määritellä viinin 
markkinajärjestelyä koskevien komiteasäännösten mukaisesti. 

Tarkistus 412
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia elintarvikkeen osia ei vaadita 
sisällytettäviksi ainesosaluetteloon:

Seuraavia elintarvikkeen osia ei vaadita 
sisällytettäviksi ainesosaluetteloon, paitsi 
jos kyseiset osat sisältyvät liitteeseen III:

Or. en

Tarkistus 413
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia elintarvikkeen osia ei vaadita 
sisällytettäviksi ainesosaluetteloon:

Seuraavia elintarvikkeita ei pidetä 
elintarvikkeen ainesosana:

a) ainesosan sisältämät aineet, jotka on 
valmistuksen aikana väliaikaisesti erotettu 
ja myöhemmin palautettu ylittämättä 
alkuperäisiä määriä;

a) ainesosan sisältämät aineet, jotka on 
valmistuksen aikana väliaikaisesti erotettu 
ja myöhemmin palautettu ylittämättä 
alkuperäisiä määriä;

b) elintarvikelisäaineet ja -entsyymit: b) elintarvikelisäaineet ja -entsyymit:
i) jotka joutuvat elintarvikkeeseen 
yksinomaan elintarvikkeen ainesosien 
mukana, jos niillä ei ole teknologista 
vaikutusta valmiissa tuotteessa; tai

i) jotka joutuvat elintarvikkeeseen 
yksinomaan elintarvikkeen ainesosien 
mukana, jos niillä ei ole teknologista 
vaikutusta valmiissa tuotteessa; tai

ii) joita käytetään valmistuksen apuaineina; ii) joita käytetään valmistuksen apuaineina;

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

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

d) valmiissa tuotteessa edelleen, myös 
muuttuneessa muodossa olevat aineet, 
jotka eivät ole elintarvikelisäaineita mutta 
joita käytetään samalla tavalla ja samassa 
tarkoituksessa valmistuksen apuaineina;

d) valmiissa tuotteessa edelleen, myös 
muuttuneessa muodossa olevat aineet, 
jotka eivät ole elintarvikelisäaineita mutta 
joita käytetään samalla tavalla ja samassa 
tarkoituksessa valmistuksen apuaineina;

e) vesi, e) vesi,

i) jos vesi on valmistusprosessissa käytetty 
pelkästään tiivistetyn tai kuivatun 
ainesosan ennastamiseen; tai

i) jos vesi on valmistusprosessissa käytetty 
pelkästään tiivistetyn tai kuivatun 
ainesosan ennastamiseen; tai

ii) jos kyseessä on liemi, jota ei 
tavanomaisesti nautita.

ii) jos kyseessä on liemi, jota ei 
tavanomaisesti nautita.

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 414
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on aina 
ilmoitettava ainesosaluettelossa siten, että 
kohderyhmä saattaa havaita heti selvästi 
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nimi mainitaan selkeästi. allergian tai epätoivottujen vaikutusten 
mahdollisuuden.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 415
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on aina 
ilmoitettava ainesosaluettelossa siten, että 
luetteloon perehtyvät osapuolet saattavat 
havaita allergian tai epätoivottujen 
vaikutusten mahdollisuuden.

Or. de

Perustelu

Muutoksella täsmennetään tekstiä ja tehdään selväksi, että ainesosien myyntinimikkeet on 
valittava siten, että allergikot voivat tunnistaa ainesosien aiheuttaman 
allergeenimahdollisuuden.
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Tarkistus 416
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Allergioita tai intoleransseja aiheuttavan aineen merkinnät ovat selkeämpiä ja tehokkaampia 
kuin kyseistä ainetta sisältävän ainesosan merkinnät.

Tarkistus 417
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
merkintöjen esittämistä koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset voidaan 
hyväksyä:
a) viinialan yhteistä markkinajärjestelyä 
koskevan, 29 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta 113 
artiklan 1 kohdan menettelyä noudattaen;
b) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
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määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/91(8) 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti;
c) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, 
merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisten 
tuotteiden osalta 25 artiklan 2 kohdan 
mukaista menettelyä noudattaen; 
d) muiden alkoholijuomien osalta 49 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Viinin merkintävaatimuksia koskevia teknisiä määräyksiä on tarkasteltava yhteisen 
markkinajärjestelyn erityissäännösten perusteella.

Koska viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevat säännökset kattavat kaikki viinin esittelyä 
ja merkintöjä koskevat tavat, täytäntöönpanosäännökset on voitava määritellä viinin 
markkinajärjestelyä koskevien komiteasäännösten mukaisesti. 

Tarkistus 418
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Alkoholijuomien on sisällettävä 
raskaana oleville naisille tarkoitettu 
varoitus liitteen III mukaisesti.*
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Or. en

Tarkistus 419
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen tuotannossa tai 
valmistuksessa käytetyn ainesosan tai 
ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava
silloin, kun

1. Elintarvikkeen tuotannossa tai 
valmistuksessa käytetyn ainesosan tai 
ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava
tämän artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu maininta 
on pakollinen,

a) kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä 
ilmenee elintarvikkeen nimestä tai 
kuluttaja tavallisesti yhdistää sen kyseiseen 
nimeen; tai

a) jos kyseinen ainesosa tai ainesosien 
ryhmä ilmenee elintarvikkeen
myyntinimityksestä tai kuluttaja tavallisesti 
yhdistää sen kyseiseen nimeen; tai

b) kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä 
tuodaan esille merkinnässä joko sanoin tai 
kuvin tai graafisen esityksen avulla; tai

b) jos kyseinen ainesosa tai ainesosien 
ryhmä tuodaan esille merkinnässä joko 
sanoin tai kuvin tai graafisen esityksen 
avulla; tai

c) kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä on 
olennainen elintarvikkeen luonnehtimiseksi 
ja sen erottamiseksi tuotteista, joihin se 
voidaan sekoittaa sen nimen tai ulkomuodon 
vuoksi.

c) jos kyseinen ainesosa tai ainesosien 
ryhmä on olennainen elintarvikkeen 
luonnehtimiseksi ja sen erottamiseksi 
tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa sen 
nimen tai ulkomuodon vuoksi; tai

2. Komissio voi muuttaa 1 kohtaa 
lisäämällä siihen muita tapauksia. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

d) jos on kyse 49 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen
määrätyistä tapauksista.

3. Liitteessä VII säädetään teknisistä 
säännöistä 1 kohdan soveltamiseksi, 
mukaan luettuna erityistapaukset, joissa 
määrän ilmoittamista ei vaadita tiettyjen 
ainesosien osalta.

3. Mitä 2 kohdassa säädetään ei koske

a) ainesosaa tai ainesosien ryhmää,
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jonka valutettu nettopaino ilmoitetaan 
8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tai
jonka määrä on ilmoitettu merkinnöissä 
yhteisön säännösten mukaisesti, tai
jota käytetään pieninä määrinä aromina, 
taikka
joka on elintarvikkeen myyntinimityksessä 
mutta joka ei vaikuta kuluttajan valintaan 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta pidetään 
kaupan, koska sen määrän vaihtelu ei ole 
olennainen elintarvikkeen 
määrittelemiseksi tai sen erottamiseksi 
samanlaisista elintarvikkeista; epäselvissä 
tapauksissa on päätettävä 49 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen siitä, täyttyvätkö tämän 
luetelmakohdan edellytykset;
b) jos erityisissä yhteisön säännöksissä 
määritellään tarkasti ainesosan tai 
ainesosien ryhmän määrä ilman, että siitä 
on ilmoitettava merkinnöissä;
c) edellä 6 artiklan 5 kohdan neljännessä 
ja viidennessä luetelmakohdassa 
tarkoitettuja tapauksia;
d) jäljempänä 49 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
määrättyjä tapauksia.
4. Prosentteina maininnassa ilmaistun 
määrän on vastattava ainesosan tai 
ainesosien määrää sen/niiden käytön 
hetkellä. Kuitenkin saadaan yhteisön 
säännöksissä säätää poikkeus tähän 
periaatteeseen tiettyjen elintarvikkeiden 
osalta. Nämä säännökset on annettava 
49 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun maininnan 
on oltava joko elintarvikkeen 
myyntinimityksessä tai aivan sitä lähellä 
taikka ainesosaluettelossa sen ainesosan tai 
ainesosien ryhmän yhteydessä, johon 
kyseinen merkintä liittyy.
6. Mitä tässä artiklassa säädetään, 
sovelletaan rajoittamatta elintarvikkeiden 
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ravintoarvojen merkitsemistä koskevien 
yhteisön sääntöjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Säännösten eriyttämistä tässä ja jäljempänä ehdotetulla tavalla ei voida hyväksyä. Liitteessä 
olevat säännökset ovat säädöksen olennaisia osia, eivät pelkästään liitteisiin siirrettäviä 
muotoseikkoja. Tekstin johdonmukaisuuden ja sovellettavuuden varmistamiseksi vain 
todelliset muotoseikat olisi siirrettävä liitteeseen. Sama huomio ja samat perustelut koskevat 
18 ja 25 artiklaa.

Tarkistus 420
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen sisällyksen määrä on 
ilmaistava käyttäen kulloinkin kyseessä 
olevasta tapauksesta riippuen yksikkönä 
litraa, senttilitraa, millilitraa, kilogrammaa 
tai grammaa

1. Elintarvikkeen sisällyksen määrä on 
ilmaistava käyttäen kulloinkin kyseessä 
olevasta tapauksesta riippuen yksikkönä 
litraa, senttilitraa, millilitraa, kilogrammaa 
tai grammaa tai kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla.

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä;
b) muiden elintarvikkeiden osalta 
painoyksikköinä.

Or. en

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan nestemäiset elintarvikkeet on myytävä millilitroina jne. ja kiinteät 
elintarvikkeet painoyksikköinä, on liian rajoittava. Monia nestemäisiä elintarvikkeita (hunaja 
ja jogurtti) myydään painon mukaan ja monia kiinteitä elintarvikkeita tilavuuden mukaan.
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Tarkistus 421
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen sisällyksen määrä on 
ilmaistava käyttäen kulloinkin kyseessä 
olevasta tapauksesta riippuen yksikkönä 
litraa, senttilitraa, millilitraa, kilogrammaa 
tai grammaa

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä;

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä nestemäisten 
ravintoaineiden pakkauksista 27 päivänä 
kesäkuuta 1985 annetun neuvostoa 
direktiivin 85/339/ETY tarkoittamassa 
merkityksessä;

b) muiden elintarvikkeiden osalta 
painoyksikköinä.

b) muiden elintarvikkeiden osalta 
painoyksikköinä.

Or. de

Perustelu

Lingvistinen mukautus, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus direktiivissä 2000/13/EY 
(merkintädirektiivi) käytetyn terminologian kanssa.

1 kohdan olisi oltava tarkempi, sillä joidenkin elintarvikkeiden kohdalla (mukaan lukien 
ketsuppi, kastikkeet, majoneesi, jäätelö tai mausteet) on oikeudellista epävarmuutta 
käytännössä "kiinteän" ja "nestemäisen" jaosta.

Tarkistus 422
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos yhteisön säännökset, tai jos niitä 
ei ole, kansalliset säännökset edellyttävät 
tietynlaista sisällyksen määrää 
ilmoitettavaksi (esimerkiksi sisällyksen 
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ohjeellinen määrä, sisällyksen 
vähimmäismäärä, sisällyksen määrä 
keskimäärin), tarkoitetaan tällä määrällä 
tässä asetuksessa sisällyksen määrää.

Or. en

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan nestemäiset elintarvikkeet on myytävä millilitroina jne. ja kiinteät 
elintarvikkeet painoyksikköinä, on liian rajoittava. Monia nestemäisiä elintarvikkeita (hunaja 
ja jogurtti) myydään painon mukaan ja monia kiinteitä elintarvikkeita tilavuuden mukaan.

Tarkistus 423
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan 
lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän 
terveysvaaran, on vähimmäissäilyvyysajan 
sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta. 

1. Elintarvikkeen 
vähimmäissäilyvyysajalla tarkoitetaan 
ajankohtaa, johon saakka elintarvike 
asianmukaisesti säilytettynä säilyttää sille 
tyypilliset ominaisuudet. 
Vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava 
siten kuin 2–5 kohdassa säädetään.

2. Asianomainen ajankohta on 
ilmoitettava liitteen IX mukaisesti.

2. Ajankohtaa ennen on oltava joko 
ilmaisu
– "parasta ennen...", kun ajankohta 
ilmoitetaan päivän tarkkuudella; tai 
ilmaisu
– "parasta ennen… loppua", kun 
ajankohta ilmoitetaan jollakin muulla 
tavalla.

3. Tapaa, jolla liitteessä IX olevan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava, 
voidaan täsmentää 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä

– joko ajankohta sellaisenaan; tai
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– viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun 
ajan.
4. Ajankohdan on sisällettävä päivä, 
kuukausi ja vuosi selväkielisinä tässä 
nimenomaisessa järjestyksessä.
Kuitenkin, jos elintarvikkeen
– säilyvyysaika on enintään kolme 
kuukautta, on päivän ja kuukauden 
ilmoittaminen riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin kolme 
kuukautta mutta enintään 18 kuukautta, 
on kuukauden ja vuoden ilmoittaminen 
riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin 
18 kuukautta, on vuoden ilmoittaminen 
riittävä.
Ajankohdan ilmoittamistavasta voidaan 
säätää tarkemmin 20 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.
5. Jollei muunlaiseen päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
säilyvyyspäivämäärän ilmoittaminen ei 
ole pakollista:
– tuoreet hedelmät ja vihannekset, 
mukaan lukien peruna, jota ei ole 
kuorittu, paloiteltu tai muutoin 
vastaavalla tavalla käsitelty; tätä 
poikkeusta ei sovelleta itäviin siemeniin 
eikä vastaaviin tuotteisiin kuten 
palkokasvien ituihin;
– viinit, liköörit, kuohuviinit, maustetut 
viinit ja vastaavat tuotteet, jotka on 
valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, maustettu tai 
maustamaton siideri, päärynäviini ja 
hunajaviini sekä CN-koodeihin 2206 00 
91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 kuuluvat 
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viinirypäleistä tai käymättömästä 
rypälemehusta valmistetut juomat;
– juomat, jotka sisältävät alkoholia 
vähintään 10 tilavuusprosenttia;
– suurtalouksiin tarkoitetut 
virvoitusjuomat, hedelmämehut, 
hedelmänektarit ja alkoholijuomat 
erillisissä astioissa, joiden tilavuus on 
suurempi kuin viisi litraa;
– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavanomaisesti nautitaan 24 tunnin 
kuluessa valmistuksesta;
– etikka;
– keittosuola;
– kiinteä sokeri;
– makeiset, jotka sisältävät melkein 
yksinomaan maustettuja ja/tai värjättyjä 
sokereita;
– purukumit ja vastaavat puruvalmisteet;
– jäätelön annospakkaukset.
2) Viimeinen käyttöajankohta on 
ilmoitettava seuraavasti:
a) Sen edessä on oltava sanat "viimeinen 
käyttöajankohta …".
b) Edellä a alakohdassa olevien sanojen 
jälkeen on esitettävä:
1. joko ajankohta sellaisenaan; tai
2. viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
Kyseisten tietojen yhteydessä on esitettävä 
noudatettavat säilytysohjeet.
c) Päivämäärässä on selvästi ja 
seuraavassa järjestyksessä oltava päivä, 
kuukausi ja mahdollisesti vuosi.

Or. en

Perustelu

Säännöksellä olisi säänneltävä sekä vähimmäissäilyvyysaikaa että viimeistä käyttöajankohtaa 
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ymmärrettävällä tavalla ja yhdessä kohdassa. Liitteessä olevat säännökset ovat säädöksen 
olennaisia osia, eivät pelkästään muotoseikkoja. 
Maustettua tai maustamatonta siideriä, päärynäviiniä ja hunajaviiniä on kohdeltava samalla 
tavoin kuin muita lueteltuja alkoholijuomia, mutta ne eivät toistaiseksi sisälly luetteloon.

Tarkistus 424
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen 
käyttöajankohta

Päiväysmerkinnät ("parasta ennen" 
-päiväys ja viimeinen käyttöajankohta)

Or. en

Perustelu

Päiväysmerkinnät ovat usein sekavia sen osalta, mitä päiväyksiä kussakin elintarvikkeessa 
pitäisi käyttää. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan ehdotusta ja siten auttamaan 
elintarvikeyrityksiä, jotta ne osaisivat käyttää asianmukaista päiväysmerkintää.

Tarkistus 425
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan 
lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän 
terveysvaaran, on vähimmäissäilyvyysajan 
sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta.

1. Päiväysmerkinnän on oltava joko 
"parasta ennen" -päiväys tai viimeinen 
käyttöajankohta, ja se on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Päiväysmerkinnät ovat usein sekavia sen osalta, mitä päiväyksiä kussakin elintarvikkeessa 
pitäisi käyttää. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan ehdotusta ja siten auttamaan 
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elintarvikeyrityksiä, jotta ne osaisivat käyttää asianmukaista päiväysmerkintää.

Tarkistus 426
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan 
lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän 
terveysvaaran, on vähimmäissäilyvyysajan 
sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta.

1. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan 
lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän 
terveysvaaran, on vähimmäissäilyvyysajan 
sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta ja 
liha- ja siipikarjatuotteissa 
teurastusajankohta.

Or. en

Tarkistus 427
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla 25 artikla

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen 
käyttöajankohta

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen 
käyttöajankohta

1. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan 
lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän 
terveysvaaran, on vähimmäissäilyvyysajan 
sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta.

1. Elintarvikkeen 
vähimmäissäilyvyysajalla tarkoitetaan 
ajankohtaa, johon saakka elintarvike 
asianmukaisesti säilytettynä säilyttää sille 
tyypilliset ominaisuudet.
Vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava 
siten kuin 2–5 kohdassa säädetään.

2. Asianomainen ajankohta on 
ilmoitettava liitteen IX mukaisesti.

2. Ajankohtaa ennen on oltava joko 
ilmaisu
– "parasta ennen...", kun ajankohta 
ilmoitetaan päivän tarkkuudella; tai 
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ilmaisu
– "parasta ennen… loppua", kun 
ajankohta ilmoitetaan jollakin muulla 
tavalla.

3. Tapaa, jolla liitteessä IX olevan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava, 
voidaan täsmentää 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä

– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun 
ajan.
4. Ajankohdan on sisällettävä päivä, 
kuukausi ja vuosi selväkielisinä tässä 
nimenomaisessa järjestyksessä.
Kuitenkin, jos elintarvikkeen
– säilyvyysaika on enintään kolme 
kuukautta, on päivän ja kuukauden 
ilmoittaminen riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin kolme 
kuukautta mutta enintään 18 kuukautta, 
on kuukauden ja vuoden ilmoittaminen 
riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin 
18 kuukautta, on vuoden ilmoittaminen 
riittävä.
Ajankohdan ilmoittamistavasta voidaan 
säätää tarkemmin 20 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.
5. Jollei muunlaiseen päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
säilyvyyspäivämäärän ilmoittaminen ei 
ole pakollista:
– tuoreet hedelmät ja vihannekset, 
mukaan lukien peruna, jota ei ole 
kuorittu, paloiteltu tai muutoin 
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vastaavalla tavalla käsitelty; tätä 
poikkeusta ei sovelleta itäviin siemeniin 
eikä vastaaviin tuotteisiin kuten 
palkokasvien ituihin;
– viinit, liköörit, kuohuviinit, maustetut 
viinit ja vastaavat tuotteet, jotka on 
valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, maustettu tai 
maustamaton siideri, päärynäviini ja 
hunajaviini sekä CN-koodeihin 2206 00 
91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 kuuluvat 
viinirypäleistä tai käymättömästä 
rypälemehusta valmistetut juomat;
– juomat, jotka sisältävät alkoholia 
vähintään 10 tilavuusprosenttia;
– suurtalouksiin tarkoitetut
virvoitusjuomat, hedelmämehut, 
hedelmänektarit ja alkoholijuomat 
erillisissä astioissa, joiden tilavuus on 
suurempi kuin viisi litraa;
– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavanomaisesti nautitaan 24 tunnin 
kuluessa valmistuksesta;
– etikka;
– keittosuola;
– kiinteä sokeri;
– makeiset, jotka sisältävät melkein 
yksinomaan maustettuja ja/tai värjättyjä 
sokereita;
– purukumit ja vastaavat puruvalmisteet, 
jäätelön annospakkaukset.
2) Viimeinen käyttöajankohta on 
ilmoitettava seuraavasti:
a) Sen edessä on oltava sanat "viimeinen 
käyttöajankohta …".
b) Edellä a alakohdassa olevien sanojen 
jälkeen on esitettävä:
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
Kyseisten tietojen yhteydessä on esitettävä 
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noudatettavat säilytysohjeet.
c) Päivämäärässä on selvästi ja 
seuraavassa järjestyksessä oltava päivä, 
kuukausi ja mahdollisesti vuosi.

Or. en

Perustelu

Säännöksellä olisi säänneltävä sekä vähimmäissäilyvyysaikaa että viimeistä käyttöajankohtaa 
ymmärrettävällä tavalla ja yhdessä kohdassa.

Tarkistus 428
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

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

Perustelu

Selvyyden vuoksi liite IX sisällytetään itse lainsäädäntötekstiin ja siihen lisätään 
valmistuspäivä 2 artiklan 2 kohdan a b alakohdan (uusi) mukaisesti.

Tarkistus 429
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
seuraavasti:
A. VÄHIMMÄISSÄILYVYYSAIKA

a) Ajankohtaa ennen on oltava joko 
ilmaisu
– "parasta ennen...", kun ajankohta 
ilmoitetaan päivän tarkkuudella; tai 
ilmaisu
– "parasta ennen… loppua", kun 
ajankohta ilmoitetaan jollakin muulla 
tavalla.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuun 
ilmaisuun on liitettävä
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, missä päivämäärä on 
merkinnöissä ilmaistu.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun 
ajan.
c) Päivämäärässä on ilmoitettava selvästi 
päivä, kuukausi ja vuosi tässä 
järjestyksessä ja samalla kielellä kuin 
merkintä.
d) Jollei muunlaiseen päivämäärän 
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merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittaminen ei 
ole pakollista:
– tuoreet hedelmät ja vihannekset, 
mukaan lukien peruna, jota ei ole 
kuorittu, paloiteltu tai muutoin 
vastaavalla tavalla käsitelty; tätä 
poikkeusta ei sovelleta itäviin siemeniin 
eikä vastaaviin tuotteisiin kuten 
palkokasvien ituihin;
– viinit, väkevät viinit, kuohuviinit, 
maustetut viinit ja vastaavat tuotteet, jotka 
on valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, sekä CN-koodeihin 2206 
00 91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 kuuluvat 
viinirypäleistä tai käymättömästä 
rypälemehusta valmistetut juomat;
– juomat, jotka sisältävät alkoholia 
vähintään 10 tilavuusprosenttia;
– suurtalouksiin tarkoitetut 
virvoitusjuomat, hedelmämehut, 
hedelmänektarit ja yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät 
alkoholijuomat erillisissä astioissa, joiden 
tilavuus on suurempi kuin viisi litraa;
– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavanomaisesti nautitaan 24 tunnin 
kuluessa valmistuksesta;
– etikka;
– keittosuola;
– kiinteä sokeri;
– makeiset, jotka sisältävät melkein 
yksinomaan maustettuja ja/tai värjättyjä 
sokereita;
– purukumit ja vastaavat puruvalmisteet;
– jäätelön annospakkaukset.
B. VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA
a) Sen edessä on oltava sanat "viimeinen 
käyttöajankohta …";
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b) Edellä a alakohdassa olevien sanojen 
jälkeen on esitettävä:
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, missä päivämäärä on 
merkinnöissä ilmaistu.
Kyseisten tietojen yhteydessä on esitettävä 
noudatettavat säilytysohjeet.
c) Päivämäärässä on ilmoitettava selvästi 
päivä, kuukausi ja vuosi tässä 
järjestyksessä ja samalla kielellä kuin 
merkintä;
d) Tapaa, jolla liitteessä IX olevan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava, 
voidaan täsmentää 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
C. VALMISTUSAJANKOHTA
a) Sen edessä on oltava sana 
"valmistettu…";
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, missä päivämäärä on 
merkinnöissä ilmaistu.
c) Päivämäärässä on ilmoitettava selvästi 
päivä, kuukausi ja vuosi tässä 
järjestyksessä ja samalla kielellä kuin 
merkintä.

Or. hu

Perustelu

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt.
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A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége.
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

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

Tarkistus 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti. 

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti. Sitä ei saa peittää, 
ja se on merkittävä helposti havaittavalla 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Vähimmäissäilyvyysaika on nykyisin usein peitetty tai vaikea löytää.

Tarkistus 431
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on 
ilmoitettava liitteen IX mukaisesti.

2. Elintarvikkeissa, jotka patogeenisten 
mikro-organismien kasvun vuoksi ovat 
omiaan lyhyessä ajassa muodostamaan 
välittömän terveysvaaran, jollei niitä 
säilytetä asianmukaisesti, on oltava 
viimeinen käyttöajankohta.

Or. en
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Perustelu

Päiväysmerkinnät ovat usein sekavia sen osalta, mitä päiväyksiä kussakin elintarvikkeessa 
pitäisi käyttää. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan ehdotusta ja siten auttamaan 
elintarvikeyrityksiä, jotta ne osaisivat käyttää asianmukaista päiväysmerkintää.

Tarkistus 432
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. "Parasta ennen" -päiväyksellä 
tarkoitetaan ajankohtaa, johon saakka 
elintarvike asianmukaisesti säilytettynä 
säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Päiväysmerkinnät ovat usein sekavia sen osalta, mitä päiväyksiä kussakin elintarvikkeessa 
pitäisi käyttää. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan ehdotusta ja siten auttamaan 
elintarvikeyrityksiä, jotta ne osaisivat käyttää asianmukaista päiväysmerkintää.

Tarkistus 433
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Alkuperä ja lähtöisyyspaikka

1. Kun alkuperä tai lähtöisyyspaikka 
ilmoitetaan 9 artiklan 1 kohdan 
i alakohdan mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä:
i) Jos liha on elintarvikkeen 
tunnusomainen ainesosa ja lihan yksi tai 
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useampi alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin 
elintarvikkeella, kyseisten lihan 
ainesosien yksi tai useampi alkuperämaa 
tai lähtöisyyspaikka on myös ilmoitettava.
Jos liha on peräisin kahdesta tai 
useammasta maasta tai 
lähtöisyyspaikasta, voidaan antaa luettelo 
kyseisistä maista tai lähtöisyyspaikoista.
ii) Kun on kyse muusta tuoreesta lihasta 
kuin kolmansista maista peräisin olevasta 
siipikarjan lihasta, naudanlihasta ja 
vasikanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu samassa 
maassa tai paikassa. Muissa tapauksissa 
on annettava tiedot kustakin eri paikasta, 
jossa eläimet ovat syntyneet ja ne on 
kasvatettu.
2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 1 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi keskityttävä kuluttajien kannalta erityisen tärkeisiin elintarvikkeiden 
ryhmiin eikä kaikkiin pääainesosiin sellaisenaan. Kuluttajat pitävät syntymä- ja 
kasvatuspaikkaa tärkeämpänä kuin teurastuspaikkaa. Teurastamoiden sijaintiin liittyy myös 
muita vaikeuksia, jotka rajoittaisivat alueellisten tuotteiden myynnin edistämistä.

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 103/185 PE418.218v01-00

FI

Tarkistus 434
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Elintarvikkeen käyttöohjeet on laadittava 
sellaisiksi, että elintarviketta voidaan 
niiden avulla tarkoituksenmukaisesti 
käyttää. Samalla olisi tarvittaessa 
annettava ohjeet jäähdytys- ja 
säilytysolosuhteista sekä siitä, miten pian 
tuote on nautittava pakkauksen 
avaamisen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 435
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käyttöohjeita olisi tarvittaessa 
annettava myös vaadittavista 
säilytyslämpötiloista ja käsittelystä 
elintarvikepakkauksen avaamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 436
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käyttöohjeita olisi tarvittaessa 
annettava myös vaadittavista 
säilytyslämpötiloista ja käsittelystä 
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elintarvikepakkauksen avaamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 437
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käyttöohjeita olisi tarvittaessa 
annettava myös vaadittavista 
säilytyslämpötiloista ja käsittelystä 
elintarvikepakkauksen avaamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi asianmukaisen säilytyslämpötilan ylläpitämisellä ja/tai tuotteen tietynlaisella 
käsittelyllä pakkauksen avaamisen jälkeen voi olla vaikutusta tuotteen turvallisuuteen ja/tai 
laatuun.

Tarkistus 438
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Etiketissä olisi esitettävä myös 
puhtaan alkoholin 
kokonaisgrammamäärä 100 millilitraa tai 
yksikköä kohti.

Or. en

Perustelu

Pelkästään tämä tieto ei juuri auta kuluttajia säätelemään kulutustaan. Jotta ihmisten olisi 

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 105/185 PE418.218v01-00

FI

entistä helpompaa pitää silmällä alkoholinkulutustaan ja noudattaa vähäriskistä 
juomakäyttäytymistä koskevia terveydellisiä neuvoja, etiketissä olisi esitettävä myös puhtaan 
alkoholin kokonaisgrammamäärä 100 millilitraa tai yksikköä kohti.

Tarkistus 439
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Etiketissä olisi esitettävä myös 
puhtaan alkoholin 
kokonaisgrammamäärä 100ml:aa tai 
annosta kohden.

Or. fi

Tarkistus 440
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1 a. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä olevan ravintoarvoilmoituksen, 
jäljempänä 'pakkauksen etupuolella olevat 
ravintoarvotiedot', on sisällettävä

a) energiasisältö; rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
sokerien ja suolan määrät.

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

1 b. Pakkauksen etupuolella olevissa 
ravintoarvotiedoissa lueteltujen 
ravintoaineiden lisäksi pakkauksen 
takapuolella olevan pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen, jäljempänä 
'pakkauksen takapuolella oleva 
ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
seuraavien määrät:

a) energiasisältö;
b) proteiini;

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 106/185 AM\762307FI.doc

FI

c) hiilihydraatit;
d) ravintokuitu;
e) transrasvat.

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tutkimuksia, joiden mukaan kuluttajat haluavat pakkauksen 
etupuolelle rajoitetun määrän ravintoarvotietoja ja että tiedot halutaan rajata neljään 
ravintoaineeseen: rasvaan, tyydyttyneisiin rasvahappoihin, sokeriin ja suolaan. Kuluttajat 
haluavat kuitenkin, että pakkauksen takapuolella oleva täydellisempi ravintoarvoilmoitus 
sisältää yhdeksän ravintoainetta, jotka ovat tärkeitä noudatettaessa terveellistä ruokavaliota.
Pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa pitäisi sen vuoksi olla kaksi osaa: pakkauksen 
etupuolella olevat rajoitetut tiedot, joihin sisältyy selittävä osa, ja pakkauksen takapuolella 
oleva täydellisempi taulukko.
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Tarkistus 441
María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Hyvin monet kuluttajat haluavat tietää, sisältävätkö heidän nauttimansa elintarvikkeet 
transrasvoja. Komission ehdotuksen mukaan kyseisen ravintoaineen mainitseminen 
ilmoituksessa on kuitenkin vapaaehtoista. Tarkistuksella pyritään sisällyttämään transrasvat 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen.

Tarkistus 442
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) proteiinin, hiilihydraatin, sokerien,
rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
ravintokuidun ja natriumin määrät.

Or. de

Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että ravintoaineiden ilmoittaminen on pakollista; tähän saakka ne 
ovat kuuluneet ravintoarvomerkintään. Lisäksi kaikki ravintosuositukset perustuvat 
makroravintoaineisiin, kuluttajat ovat tottuneet tällaiseen ilmoittamiseen ja oppineet sen.
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Tarkistus 443
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) proteiinien, hiilihydraattien ja rasvan 
määrät.

Or. de

Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että ravintoaineiden ilmoittaminen on pakollista; tähän saakka ne 
ovat kuuluneet ravintoarvomerkintään. Lisäksi kaikki ravintosuositukset perustuvat 
makroravintoaineisiin, kuluttajat ovat tottuneet tällaiseen ilmoittamiseen ja oppineet sen.

Tarkistus 444
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

b) proteiinien, hiilihydraattien ja rasvan 
määrät.

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, 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 479/2008, olueen, 
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
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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;

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 
tarvittaessa:

a) viinialan yhteistä markkinajärjestelyä 
koskevan, 29 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008 113 artiklan 1 kohdan 
menettelyä noudattaen;
b) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, 
merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 25 artiklan 
2 kohdan mukaista menettelyä 
noudattaen; 
c) muiden alkoholijuomien osalta 49 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
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globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

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

Tarkistus 445
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) sokerien, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja natriumin tai suolan 
määrät.

Or. en

Perustelu

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt energian, sokerin, rasvan ja natriumin 
(suolan) tärkeimmiksi ravintoaineiksi koko väestön kansanterveyden kannalta.

Tarkistus 446
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

1 b. Pakkauksen takapuolella olevien 
pakollisten ravintoarvotietojen, 
jäljempänä 'pakkauksen takapuolella 
oleva ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
1 a kohdassa lueteltujen ravintoaineiden 
määrien lisäksi seuraavien määrät:
a) proteiini;
b) hiilihydraatit;
c) ravintokuitu;
d) transrasvat.

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 447
Péter Olajos

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) sokerien, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja natriumin tai suolan 
määrät.

Or. en

Perustelu

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt energian, sokerin, rasvan, tyydyttyneen 
rasvan ja natriumin (suolan) tärkeimmiksi ravintoaineiksi koko väestön kansanterveyden 
kannalta.

Tarkistus 448
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) rasvan, proteiinin ja hiilihydraattien 
määrät.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajille ei ole hyötyä siitä, että heitä ylikuormitetaan ravintoarvotiedoilla. Energia, rasva, 
proteiini ja hiilihydraatit ovat tasapainoisen ruokavalion kannalta olennaiset tekijät, joten 
niiden pitäisi kuulua elintarvikkeen ravintokoostumusta koskeviin pakollisiin perustietoihin.

Tarkistus 449
Riitta Myller

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Perustelu

Lisäaineet saattavat joissakin tuoteryhmissä sisältää huomattavan määrän natriumia.
Esimerkiksi sydänmerkkikriteereissä otetaan huomioon myös lisäaineiden natrium.

Tarkistus 450
Miroslav Ouzký

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) sokerien, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja natriumin tai suolan 
määrät.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 114/185 AM\762307FI.doc

FI

Perustelu

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt energian, sokerin, rasvan, tyydyttyneen 
rasvan ja natriumin (suolan) tärkeimmiksi ravintoaineiksi koko väestön kansanterveyden
kannalta.

Tarkistus 451
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) sokerien, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja natriumin tai suolan 
määrät.

Or. en

Perustelu

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt energian, sokerin, rasvan, tyydyttyneen 
rasvan ja natriumin (suolan) tärkeimmiksi ravintoaineiksi koko väestön kansanterveyden 
kannalta.

Tarkistus 452
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels.
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

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

Tarkistus 453
Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1 a. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä olevan ravintoarvoilmoituksen, 
jäljempänä 'pakkauksen etupuolella 
olevat pakolliset ravintoarvotiedot', on 
sisällettävä

a) energiasisältö; energiasisältö, tyydyttyneet rasvahapot, 
sokerit ja suola.

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

1 b. Pakkauksen takapuolella olevan 
pakollisen ravintoarvoilmoituksen, 
jäljempänä 'pakkauksen takapuolella 
oleva ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
energian ja 1 a kohdassa lueteltujen 
ravintoaineiden lisäksi seuraavien määrät:

a) rasva;
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b) proteiini;
c) hiilihydraatit;
d) ravintokuitu;
e) transrasvat.

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

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

Or. en

Perustelu

Merkintöjen on oltava pakollisia pakkauksen etu- ja takapuolella siten, että pakkauksen 
etupuolella on tiedot neljästä osatekijästä – energiasisältö, tyydyttyneet rasvahapot, sokeri ja 
suola – ja takapuolella tiedot kahdeksasta tärkeästä osatekijästä ja transrasvoista.

Koska transrasvat, ravintokuitu ja proteiini ovat pakollisia pakkauksen takapuolella, niitä ei 
pitäisi sisällyttää 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.
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Tarkistus 454
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) sokerien, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen ja natriumin tai suolan 
määrät.

Or. de

Perustelu

Etiketissä olisi ilmoitettava pakollisina ainoastaan ne ravintoarvotiedot, jotka ovat 
kansanterveyden kannalta merkityksellisimpiä.

Tarkistus 455
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1 a. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä olevan pakollisen
ravintoarvoilmoituksen, jäljempänä
'pakkauksen etupuolella olevat 
ravintoarvotiedot', on sisällettävä
rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
sokerien, suolan ja energian määrät 
elintarvikkeessa.
1 b. Pakkauksen takapuolella olevien 
pakollisten ravintoarvotietojen, 
jäljempänä 'pakkauksen takapuolella 
oleva ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
1 a kohdassa lueteltujen ravintoaineiden 
määrien lisäksi seuraavien määrät:

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

b) proteiini;
c) hiilihydraatit;
d) ravintokuitu;
e) transrasvat.
Ainoastaan sellaiset ravintoaineet, joiden 
pitoisuus tuotteessa on merkittävä, on 
ilmoitettava.

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.

Or. en

Perustelu

Merkinnät eivät koskaan saisi olla harhaanjohtavia. Sellaisten ravintoaineiden 
merkitseminen, joita ei esiinny tuotteessa, voi olla harhaanjohtavaa. Esimerkiksi Coca-Cola 
vaikuttaisi rasvojen ja suolan perusteella hyvältä tuotteelta. Sen vuoksi ainoastaan tuotteessa 
esiintyvät ravintoaineet pitäisi merkitä.
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Tarkistus 456
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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) proteiinien, 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“. Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) 
und Ergänzung der Liste (Cholesterin). 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 457
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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. de

Perustelu

Ravintoarvoilmoituksessa on mainittava proteiini, sillä se on elintärkeä ravintoaine.

Tarkistus 458
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. Natriumkloridin lisäksi on 
olemassa monia muita suoloja (esimerkiksi mononatriumglutamaatti ja natriumkarbonaatti).
"Suolan natriumin" mainitseminen toisi esille vain pienen osan todellisesta pitoisuudesta eikä 
antaisi paikkansapitävää tietoa.
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Tarkistus 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 460
Alessandro Foglietta

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) proteiinin, hiilihydraattien ja rasvan
määrät.

Or. en
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Tarkistus 461
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Jos viiniin, olleeseen ja tislattuihin väkijuomiin sovelletaan poikkeusta, mutta muihin 
alkoholipitoisiin juomiin ei, alalla ei päästä yhdenvertaiseen kohteluun. Tietyllä tavalla 
määriteltyjä tuotteita suosittaisiin ja muita syrjittäisiin. Kilpailu vääristyisi ja kuluttajat 
olisivat epätietoisia eri tuotteiden koostumuksen suhteen.
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Tarkistus 462
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä 
neuvostonasetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olueen, eikä tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta ja 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 oskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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

Or. fi

Perustelu

Lisäaineet saattavat joissakin tuoteryhmissä sisältää huomattavan määrän natriumia.
Esimerkiksi sydänmerkkikriteereissä otetaan huomioon myös lisäaineiden natrium.
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Tarkistus 463
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 464
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
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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.

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, olueen, eikä 
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmiä, kuvausta, 
esittelyä, merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevassa, 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 tämän kohdan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. 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. de

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. 
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Tarkistus 465
Pilar Ayuso

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 eikä 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä neuvoston asetuksissa (EY) 
N:o 479/2008 ja (ETY) N:o 1601/1991, 
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 
tarvittaessa seuraavia menettelyjä
noudattaen:

i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008(113) 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
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asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen X 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen;
iv) muiden alkoholijuomien osalta 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Viinejä koskevien vapautusten soveltamisalan määritelmää olisi muutettava, jotta 
varmistetaan, että kaikki neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991 määritellyt ja sillä 
säännellyt viinituotteet on vapautettu ainesosien luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. Viinituotteet on määritelty viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29. huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
479/2008 ja maustetuista viineistä ja muista viinipohjaisista juomista 10. kesäkuuta 1991 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991.

Tarkistus 466
John Bowis

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 

Juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, 
sovelletaan vain tämän artiklan 
1 a kohtaa. Komissio laatii [viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
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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.

kertomuksen tämän kohdan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Julkisessa kuulemisessa ei juuri puollettu alkoholijuomien täysimääräisiä 
ravintoarvomerkintöjä, mutta yleisen käsityksen mukaan energiailmoituksesta olisi hyötyä 
kuluttajille. Tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkia alkoholijuomia 
pitäisi kohdella samalla tavoin, jotta asetus ei vaikuttaisi haitallisesti kilpailuun.

Tarkistus 467
Anne Laperrouze

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, 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin eikä 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä neuvoston asetuksissa (EY) 
N:o 479/2008 ja (ETY) N:o 1601/1991, 
olueen eikä tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
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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.

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 
tarvittaessa seuraavia menettelyjä
noudattaen:

i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008(113) 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen X 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
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noudattaen;
iv) muiden alkoholijuomien osalta 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Kaikkiin alkoholijuomiin olisi sovellettava erityissääntöjä, sillä kuluttajien on saatava tietää 
näiden juomien pääravintoaineiden, kuten hiilihydraattien, määrä ja laatu sekä energian 
kokonaismäärä.

Tarkistus 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, on käsittämätöntä, 
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miksi juuri alkoholijuomat saisivat etulyöntiaseman ja ne vapautettaisiin 
merkintävaatimuksista.

Tarkistus 470
Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) transrasvat;
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; a) monotyydyttymättömät rasvahapot;
c) polytyydyttymättömät rasvahapot; b) polytyydyttymättömät rasvahapot;

d) polyolit; c) polyolit;
e) tärkkelys; d) tärkkelys;

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

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

Or. en

Perustelu

Merkintöjen on oltava pakollisia pakkauksen etu- ja takapuolella siten, että pakkauksen 
etupuolella on tiedot neljästä osatekijästä – energiasisältö, tyydyttyneet rasvahapot, sokeri ja 
suola – ja takapuolella tiedot kahdeksasta tärkeästä osatekijästä ja transrasvoista.

Koska transrasvat, ravintokuitu ja proteiini ovat pakollisia pakkauksen takapuolella, niitä ei 
pitäisi sisällyttää 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.
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Tarkistus 471
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) transrasvat; a) transrasvat;

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;

f a) sokerit;
f b) natrium;
f c) kolesteroli;

g) proteiini;

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

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

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

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 Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.

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

Tarkistus 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) transrasvat; a) monotyydyttymättömät rasvahapot;
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) polytyydyttymättömät rasvahapot;
c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polyolit;
d) polyolit; d) tärkkelys;
e) tärkkelys; e) ravintokuitu;

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 473
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) transrasvat; a) transrasvat:
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; d) polyolit;

d a) kolesteroli;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;

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

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä;
h a) muut liitteessä XIII olevassa A osassa 
tarkoitetut aineet sekä näiden 
ravintoaineiden ainesosat.

Or. de
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Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että ravintoaineiden ilmoittaminen on pakollista; tähän saakka ne 
ovat kuuluneet ravintoarvomerkintään.

Tarkistus 474
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;

c a) kolesteroli; 

d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;

f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;

g) proteiini; g) proteiini;

g a) hiilihydraatti; 

g b) natrium;

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

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

Or. de
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Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden olisi niin halutessaan voitava ilmoittaa ravintoarvoilmoituksessa 
muitakin ravintoarvoja ja aineita. Lisäksi 29 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta on 
täsmennettävä. 

Tarkistus 475
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) transrasvat; a) tyydyttyneet rasvahapot;

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;

c a) transrasvat;
c b) kolesteroli;
c c) sokerit;

d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;

f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;

g) proteiini; g) natrium;

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

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä;
h a) muut liitteessä XIII olevassa A osassa 
tarkoitetut aineet sekä näiden 
ravintoaineiden ainesosat.

Or. de
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Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että ravintoaineiden ilmoittaminen on pakollista; tähän saakka ne 
ovat kuuluneet ravintoarvomerkintään. Lisäksi kaikki ravintosuositukset perustuvat 
makroravintoaineisiin, kuluttajat ovat tottuneet tällaiseen ilmoittamiseen ja oppineet sen.

Tarkistus 476
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; b) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; c) polyolit;

e) tärkkelys; d) tärkkelys;

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

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

Or. en

Perustelu

Transrasvat, ravintokuitu ja proteiini on sisällytettävä pakkauksen takapuolella olevaan 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen ja vastaavasti poistettava tästä luettelosta.
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Tarkistus 477
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; b) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; c) polyolit;

e) tärkkelys; d) tärkkelys;

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

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

Or. en

Perustelu

Transrasvat, ravintokuitu ja proteiini ovat tärkeitä ravintoaineita, jotka pitäisi sisällyttää 
pakkauksen takapuolella olevaan pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen.

Tarkistus 478
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Transrasvojen pakollista merkitsemistä pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen koskevan, 
29 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohtaan esittämäni tarkistuksen mukaisesti 
transrasvat on poistettava 29 artiklan 2 kohdasta.

Tarkistus 479
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Hyvin monet kuluttajat haluavat tietää, sisältävätkö heidän nauttimansa elintarvikkeet 
transrasvoja. Komission ehdotuksen mukaan kyseisen ravintoaineen mainitseminen 
ilmoituksessa on kuitenkin vapaaehtoista. Tarkistuksella pyritään sisällyttämään transrasvat 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen.

Tarkistus 480
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hiilihydraatit;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 29 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 481
Miroslav Ouzký

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hiilihydraatit; 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan 29 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 482
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hiilihydraatit;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 29 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 483
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – g a ja g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kolesteroli;
g b) natrium;
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Or. en

Perustelu

Merkittäviä ravintoaineita koskevaa luetteloa voitaisiin laajentaa vapaaehtoisuuden pohjalta.

Tarkistus 484
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) proteiini Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Proteiini on sisällytetty 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus 485
Richard Seeber

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 486
Magor Imre Csibi

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

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään säännöstä.

Tarkistus 487
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi muuttaa 1 ja 2 kohdassa
olevia luetteloita. 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. en

Perustelu

Ravintoaineiden luettelon muuttamisella on merkittäviä vaikutuksia. Sen vuoksi sen olisi 
kuuluttava lainsäätäjän toimivaltaan.
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Tarkistus 488
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Useat vitamiinit, kuten A- ja E-vitamiinit, esiintyvät erilaisissa kemiallisissa muodoissa, joilla 
on erilainen fysiologinen vaikutus ihmisen elimistössä. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon 
vahvistamalla muuntokertoimia, jotta voidaan antaa luotettavia tietoja.

Tarkistus 489
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

2. Komissio vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 145/185 PE418.218v01-00

FI

käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Olisi varmistettava, että vitamiini- ja kivennäisainepitoisuudet lasketaan yhtenäisten 
muuntokertoimien mukaisesti.

Tarkistus 490
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Useat vitamiinit, kuten A- ja E-vitamiinit, esiintyvät erilaisissa kemiallisissa muodoissa, joilla 
voi olla erilainen fysiologinen vaikutus ihmisen elimistössä. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon 
vahvistamalla muuntokertoimia, jotta voidaan antaa luotettavia tietoja.
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Tarkistus 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa ja sisällyttää 
liitteeseen XII muuntokertoimet liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa mainittuja 
vitamiineja ja kivennäisaineita varten, jotta 
niiden sisältö elintarvikkeissa voidaan 
laskea tarkemmin. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Useat vitamiinit, kuten A- ja E-vitamiinit, esiintyvät erilaisissa kemiallisissa muodoissa, joilla 
voi olla erilainen fysiologinen vaikutus ihmisen elimistössä. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon 
vahvistamalla muuntokertoimia, jotta voidaan antaa luotettavia tietoja.

Tarkistus 492
Richard Seeber

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 keskiarvoja 
vähimmäissäilyvyysajanjakson lopussa 
asianmukaiset poikkeamat huomioon 
ottaen, ja ne perustuvat

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

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

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

Adlib Express Watermark



AM\762307FI.doc 147/185 PE418.218v01-00

FI

keskiarvolukujen perusteella; tai keskiarvolukujen perusteella; tai
c) laskelmaan, joka perustuu yleisesti 
tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.

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

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

Säännöistä, jotka koskevat energiaa ja 
ravintoaineita koskevan ilmoituksen 
täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse 
ilmoitettujen arvojen tarkkuudesta, kuten 
ilmoitettujen arvojen ja virallisissa 
tarkastuksissa saatujen arvojen välisistä 
eroista, päätetään Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon saamisen jälkeen tämän 
asetuksen tullessa voimaan 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

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 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säännöistä, jotka koskevat energiaa ja 
ravintoaineita koskevan ilmoituksen 
täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse 
ilmoitettujen arvojen tarkkuudesta, kuten 

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

ilmoitettujen arvojen ja virallisissa 
tarkastuksissa saatujen arvojen välisistä 
eroista, voidaan päättää 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 494
Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla

Ilmaisumuodot

31 artikla

Ilmaisumuodot
1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden 
osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 ja 2
kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen 
liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja 
mittayksiköitä.

1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden 
osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 
kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen 
liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja 
mittayksiköitä.

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

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

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, 

3. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetussa pakkauksen 
etupuolella olevassa 
ravintoarvoilmoituksessa olevat 
ravintoaineiden määrät on ilmoitettava 
monivärikoodijärjestelmää käyttäen.
Vihreän, keltaisen ja punaisen värin 
avulla osoitetaan, onko elintarvikkeessa 
vähän, kohtalaisesti vai runsaasti kyseisiä 
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jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa.

ravintoaineita. Kyseinen tieto on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa
kohti. Kyseisten ravintoaineiden runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden 
viitemäärät on vahvistettava 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella.
Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 495
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden 
osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 ja 2 
kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen 

1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden 
osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 
kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen 
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liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja 
mittayksiköitä.

liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja 
mittayksiköitä.

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

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

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 kyseisiä 
ravintoaineita. Kyseinen tieto on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti. Kyseisten ravintoaineiden runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden 
viitemäärät on vahvistettava 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella.
Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

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

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

Or. en
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Tarkistus 496
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 497
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Näin on helppoa vertailla toisiinsa tuotteita, joissa ravintoarvotiedot voidaan muuten ilmaista 
tavoin, joiden vertailu on vaikeaa.
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Tarkistus 498
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sovitetaan tarkistuksen 101 englanninkielinen versio yhteen Sommerin 
mietintöluonnoksen alkuperäisen saksankielisen version kanssa.

Tarkistus 499
Richard Seeber

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 annosta kohti 
nettomäärän 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 500
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kun elintarvikkeen sisältämä energia ja kivennäisaineet ilmaistaan 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti, elintarvikkeita voidaan vertailla keskenään ja lisäksi näin annetaan 
kuluttajalle arvokas väline ostopäätöksen tekemiseen. Näistä tiedoista ei siis pitäisi missään 
tapauksessa luopua. Lisäksi kuluttajalle olisi ilmoitettava, miten paljon energiaa tai 
kivennäisaineita hän saa nauttiessaan koko elintarvikkeen.
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Tarkistus 501
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden tai niiden osien määrä on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti. Määrät voidaan lisäksi ilmaista 
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 tuottajan pitäisi halutessaan voida ilmaista määrät annosta 
kohti. 

Tarkistus 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos annokset on pakattu selvästi (kuten jogurtti ja makeiset), energiaa ja ravintoaineita 
koskevassa ilmoituksessa on mainittava myös annoskoko, sillä se on kuluttajien kannalta 
helpompi ymmärtää. Tarkistus liittyy 32 artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 503
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sovitetaan tarkistuksen 101 englanninkielinen versio yhteen Sommerin 
mietintöluonnoksen alkuperäisen saksankielisen version kanssa.

Tarkistus 504
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sovitetaan tarkistuksen 101 englanninkielinen versio yhteen Sommerin 
mietintöluonnoksen alkuperäisen saksankielisen version kanssa.
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Tarkistus 505
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

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

Tarkistus 506
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pakollinen ravintoarvomerkintä 
voidaan ilmaista tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa 
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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.

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.

Or. de

Perustelu

Saksankielisen tekstin lingvistinen mukauttaminen englantilaiseen versioon. 

Pakollinen saantimerkintä on vastoin saanti-aloitteen vapaaehtoista luonnetta, ja siksi se olisi 
hylättävä. Euroopan elintarviketeollisuus käyttää nykyisin saantimerkintää erityisille 
elintarvikkeille, ja se on esitelty asiakkaalle. Kuten EU:ssa on sovittu, meidän on nyt 
odotettava ensimmäisiä tietoja nähdäksemme, onko elintarviketeollisuuden merkintäaloite 
menestyksellinen.

Tarkistus 507
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti. 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 kyseisiä 
ravintoaineita. Kyseinen tieto on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa
kohti. Kyseisten ravintoaineiden runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden 
viitemäärät on vahvistettava 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella. Jos ilmoitus 
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vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, 
se on myös ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 508
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Saman esittäjän 31 artiklan 2 kohtaan tekemällä tarkistuksella varmistetaan, että 
ravintoaineilmoitus perustuu aina 100 grammaan/100 millilitraan ja että annoskokoa 
voidaan käyttää ainoastaan ylimääräisenä viitearvona. Siksi "tai annosta" -ilmaus on 
poistettava.
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Tarkistus 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuissa pakkauksen 
etupuolella olevissa ravintoarvotiedoissa 
olevat ravintoaineiden määrät on 
ilmoitettava monivärikoodijärjestelmää 
käyttäen. Vihreän, keltaisen ja punaisen 
värin avulla osoitetaan, onko 
elintarvikkeessa vähän, kohtalaisesti vai 
runsaasti kyseisiä ravintoaineita.
Kyseinen tieto on ilmaistava 100 grammaa 
tai 100 millilitraa kohti. Kyseisten 
ravintoaineiden runsaan, kohtalaisen tai 
vähäisen pitoisuuden viitemäärät on 
vahvistettava 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella. Jos ilmoitus 
vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, 
se on myös ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastaa tutkimuksia, joiden mukaan kuluttajat haluavat pakkauksen 
etupuolelle rajoitetun määrän ravintoarvotietoja selittävän osan kanssa. He haluavat 
mieluummin, että punaista, keltaista ja vihreää väriä käyttämällä osoitetaan, onko 
elintarvikkeessa vähän, kohtalaisesti vai runsaasti kyseisiä ravintoaineita. Runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden viitemäärät olisi vahvistettava EFSA:n hyväksymän 
puolueettoman tieteellisen lausunnon perusteella.
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Tarkistus 510
Glenis Willmott

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 kyseisiä 
ravintoaineita. Kyseinen tieto on 
ilmaistava 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.
Värikoodijärjestelmää on sovellettava 
valmisruokiin, sillä kuluttajien mielestä 
kyseisten elintarvikkeiden 
ravintoainesisällöstä on vaikea saada 
tietoa. Valmisruoilla tarkoitetaan 
valmiiksi pakattuja elintarvikkeita, jotka 
ovat nautintavalmiita tai joita kuluttajan 
ei tarvitse valmistaa muuten kuin 
lisäämällä vettä, sulattamalla, 
kuumentamalla tai keittämällä ennen 
niiden nauttimista. Tällaisia 
elintarvikkeita ovat muun muassa 
voileivät, valmisateriat, hampurilaiset, 
makkarat, piirakat, pasteijat ja quichet, 
paneerattu tai kuorrutettu tai muotoiltu 
liha, lihan korvike, siipikarja, kala ja 
vastaavat tuotteet, kastikkeissa olevat 
tuotteet mukaan luettuina, pizzat ja 
aamiaiselle tarkoitetut viljatuotteet.
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Or. en

Perustelu

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

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

Tarkistus 511
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Vahvistetut viitemäärät perustuvat keskimäärin 40-vuotiaan naisen päivittäiseen tarpeeseen, 
jolloin muiden väestöryhmien erityistarpeet sivuutetaan. Esimerkiksi lasten ja vanhusten 
päivittäinen tarve on erilainen, ja tietojen ilmoittaminen saattaa johtaa heitä harhaan. 
Päivittäisen tarpeen ilmoittamisessa sivuutetaan myös se, että kaloritarve vaihtelee ammatista 
riippuen.

Tarkistus 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Prosenttiosuus saannin vertailuarvoista on useimmille kuluttajille arvokas tieto, joten se 
pitäisi ilmoittaa.

Tarkistus 513
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ilmaista prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, jollei 32 artiklan 2 
ja 3 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. en

Perustelu

Viittaus päivittäisiin saannin vertailuarvoihin pitäisi säilyttää vapaaehtoisena, jotta pk-
yrityksiin ei kohdistu liiallista taakkaa. Kuluttajien kannalta on paljon 
tarkoituksenmukaisempaa antaa saannin vertailuarvoja koskevat tiedot annosta kohti, kun 
taas 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti annetut tiedot voivat olla paitsi tarpeettomia myös 
harhaanjohtavia.

Tarkistus 514
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viitteellisen päiväsaannin (GDA) merkinnät eivät anna kuluttajalle riittävästi tietoa.
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Esimerkiksi puolen litran Coca-Cola on kaksi annosta, vaikka yksi henkilö tavallisesti 
kuluttaa tämän määrän. Omena näyttää sokerin osalta vähemmän terveelliseltä kuin Kinder-
maitosuklaa tai perunalastut, jolloin kuluttaja luulee, ettei ole juurikaan väliä, syökö hän 
hedelmän, maitosuklaata vai perunalastuja.

Tarkistus 515
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava 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 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
pakollisen, 100 grammaa tai 100 
millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvoilmoituksen ohella voidaan 
ilmaista prosenttiosuus 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.

Or. de

Perustelu

Saannin vertailuarvojen ilmoittamisen olisi oltava vapaaehtoista. Annoksina ilmaistut 
saannin vertailuarvot ovat kuluttajille hyödyllisempiä kuin 100 grammaan tai 100 millilitraan 
perustuvat saannin vertailuarvot. 

Tarkistus 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 

3. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on 
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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.

ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Elintarviketeollisuuden kehittämä saantisuositus ei välttämättä tukeudu ravintotieteelliseen 
perustaan. GDA-järjestelmän soveltamisesta ei ole myöskään vielä olemassa tieteellisesti 
arvioituja kokemuksia, joten kuluttajat eivät sen perusteella pysty tekemään tietoon perustuvia 
valintoja.

Tarkistus 517
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
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diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase.
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

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

Tarkistus 518
Avril Doyle

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 519
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus voidaan 
ilmaista prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, jollei 32 artiklan 2 
ja 3 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. en

Perustelu

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 520
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava 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. Energiapitoisuus on ilmaistava 
prosenttiosuutena viitemäärästä, joka 
esitetään liitteessä XI olevassa B osassa 
annosta kohti. Muut liitteessä XI olevassa 
B osassa ilmaistujen saannin 
vertailuarvojen prosenttiosuudet voidaan 
ilmaista luetteloitujen ravinteiden 
perusteella. 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

Artiklan 3 kohdan muutoksella varmistetaan, että saantimerkintä on pakollinen vain energian 
osalta, ja se ilmoitetaan annosta kohti. Lisävelvoitteet rasittaisivat kuluttajaa liiaksi. 
100 grammaan tai 100 millilitran perustuva ilmoitus olisi tarkoitukseton, koska kulutuksen 
kohteena on yksi annos, jonka osuus päivittäisestä saantisuosituksesta olisi ilmoitettava.

Tarkistus 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Liitteeseen XI nykyisin sisältyvät arvot eivät perustu riippumattomiin tutkimuksiin, ja ne 
poikkeavat esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikestandardiviraston (Food 
Standards Agency) tai WHO:n antamista suosituksista. EFSA vahvistaa parhaillaan tällaisia 
saannin vertailuarvoja, ja sen on määrä antaa ehdotuksensa keväällä 2009. Nämä seikat 
pitäisi ottaa huomioon saannin vertailuarvoja määriteltäessä. Tarkistus liittyy liitteessä XI 
olevaan B osaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 522
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tiedot voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti myös liitteessä XI olevassa 
B osassa vahvistettujen vertailuarvojen 
prosenttiosuutena lapsia varten, jos se on 
tarpeen.

Or. de

Perustelu

Tämän lisäksi on tarkoituksenmukaista ilmoittaa lapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta 
saannin prosenttiosuuden ravintoarvot, jotka perustuvat lapsia koskeviin vertailuarvoihin.
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Tarkistus 523
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajat haluaisivat saada tämän tiedon.

Tarkistus 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 29 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 525
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 526
Christa Klaß

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 on 
esitettävä liitteessä XIII olevan B osan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tehty muutos on selvennys.
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Tarkistus 527
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Muut ravintoaineilmoituksen muodot 
ovat sallittuja edellyttäen, että ne 
vastaavat tässä asetuksessa, ja erityisesti 
sen 7 artiklassa, asetettuja vaatimuksia. 
Komissio voi antaa 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen ohjeet 
ravintoaineilmoituksen antamisen tiettyjä 
muita muotoja varten.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ravintoaineilmoituksessa voidaan jatkossakin antaa 
pakollisten tietojen ohella muita tietoja. Komission ehdotuksen mukaan tämä olisi 
mahdotonta, jos jäsenvaltiot tai komissio antavat asiasta suosituksia. Tämä johtaisi 
torjuttavaan byrokratian lisääntymiseen.

Tarkistus 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 31 artiklan 2 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 529
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.
3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Kyseisistä 

3. Komissio vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun annosta kohti annettavan 
ilmaisun käytön niiden elintarvikkeiden 
osalta, jotka pannaan esille pakkauksissa, 
jotka sisältävät useita annoksia, joita ei ole 
valmiiksi pakattu erillisiin 
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toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

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

Or. en

Perustelu

On hyödyllistä ilmaista energian ja ravintoaineiden määrät 100 grammaa kohti pakkauksen 
etupuolella, sillä tuotteita voidaan näin vertailla toisiinsa, mutta on niin ikään hyödyllistä 
esittää määrä annosta kohti pakkauksen etupuolella.

Tarkistus 530
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

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 
29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pakkauksen takapuolella oleva
tieto voidaan ilmaista annosta kohti siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.
3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 

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

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

Or. en

Perustelu

Annoskokoja ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Tiedot pitäisi sen vuoksi ilmaista aina 
100 millilitraa tai 100 milligrammaa kohti, ja niiden lisäksi voidaan mainita annoskoot.

Tarkistus 531
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

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 siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on 
valmiiksi pakattu annospakkaukseksi tai 
erillisiksi annoksiksi, jotka kaikki ovat 
samankokoisia.

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

3. Komissio vahvistaa asianosaisia 
kuultuaan annosta kohti annettavan 
ilmaisun käytön ravintoaineilmoituksessa 
muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. de

Perustelu

Artiklan 2 kohdan muutoksella varmistetaan, että erillisinä annoksina tarjottavien 
elintarvikkeiden tai annoksina selvästi tarjottavien elintarvikkeiden ravintoaineilmoitus voi 
tukeutua pelkästään annokseen. Artiklan 3 kohtaan tehty tarkistus palvelee täsmentämistä. 

Tarkistus 532
Renate Sommer

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 pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan vapaaehtoisesti ilmaista annosta 
kohti siten kuin sen määrä on ilmoitettu 
etiketissä, edellyttäen että pakkauksen 
sisältämien annosten määrä ilmoitetaan, 
että annoskoot ovat realistisia ja että 
tiedot on annettu tai selitetty 
keskivertokuluttajan kannalta 
ymmärrettävällä tavalla. Komissio 
kehittää yhdessä elintarvikealan 
toimijoiden ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
ohjeet 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

Annoskoon määritteleminen palvelee kuluttajien tapaa mieltää todellisuutta. He voivat 
esimerkiksi jäsentää paremmin 8 yksikön tai kappaleen (keksit) annoksen tai puolikkaan 
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pussin (pähkinät) helpommin kuin vastaavat grammatiedot. Annoskoon pitäisi lisäksi 
perustua realistiseen keskivertokulutukseen, jotta tiedot eivät olisi harhaan johtavia. (Usein 
sovellettu 25 gramman annoskoko on esimerkiksi osoittautunut viitearvona epärealistiseksi.)

Tarkistus 533
Richard Seeber

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. 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvomerkinnän lisäksi se
voidaan ilmaista annosta kohti edellyttäen 
että annokseen sisältynyt määrä 
ilmoitetaan.

Or. de

Perustelu

Saksankielisen tekstin lingvistinen mukauttaminen englantilaiseen versioon. 

Jotta kuluttajaa ei johdettaisi harhaan, ravintoarvomerkintä annosta kohti olisi mahdollista 
silloin, kun määrä annosta kohti on selvästi merkitty tuotteeseen. Lisäilmoitus pakkaukseen 
sisältyvien annosten määrästä pitäisi olla mahdollista vapaaehtoispohjalta.

Tarkistus 534
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 178/185 AM\762307FI.doc

FI

annosten määrä ilmoitetaan. ilmoitetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 535
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä on tehnyt 31 artiklan 2 kohtaan annoskokoja koskevan tarkistuksen, joka 
mahdollistaa muidenkin kuin 100 gramman tai 100 millilitran viitearvon soveltamisen. Tästä 
syystä 2 kohta on poistettava. 

Tarkistus 536
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Annosta kohti ilmaistu 
ravintoaineilmoitus voi joka tapauksessa 
pelkästään täydentää 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti ilmaistua 
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ravintoarvoilmoitusta.

Or. hu

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti suo 
kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. On tärkeää, että ravintoarvoilmoitusta 
ei anneta pelkästään annosta kohti, koska kuluttajat eivät välttämättä käytä tuotteita 
pakkauksessa olevien annosten mukaisesti.

Tarkistus 537
Richard Seeber

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 
valmiiksi pakattu annospakkaukseksi tai 
jaettu erillisiksi annospakkauksiksi.

Or. de

Perustelu

Ravintoarvojen ilmoittaminen vain annosta kohti olisi käyttökelpoinen ennen kaikkea 
elintarvikkeille, joita kulutetaan huomattavasti alle 100 gramman määriä (esim. hillot, 
syötävät öljyt jne.).

Tarkistus 538
Péter Olajos

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 
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useammaksi erilliseksi annokseksi, joista 
kaikki ovat samankokoisia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 539
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä on tehnyt 31 artiklan 2 kohtaan annoskokoja koskevan tarkistuksen, joka 
mahdollistaa muidenkin kuin 100 gramman tai 100 millilitran viitearvon soveltamisen. Tästä 
syystä 3 kohta on poistettava. 
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Tarkistus 540
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; ja
b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; ja
c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.
2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksessa määrätään yleisen harhaanjohtamista koskevan kiellon tarpeettoman 
toistamisen poistamisesta. Käytännöllisessä sääntelyssä olisi luovuttava tarpeettomasta 
toistamisesta.
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Tarkistus 541
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; ja
b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; ja
c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.
2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Täydellinen yhdenmukaistaminen on ainoa yhteismarkkinoiden takaamisen väline.
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Tarkistus 542
Lambert van Nistelrooij

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 toistaa muilla 
ilmaisumuodoilla, kuten graafisena 
esityksenä.

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; ja
b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; ja
c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.
2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Ravintoarvoilmoituksen lisäksi myös muissa ilmaisumuodoissa pitäisi olla jonkin verran 
joustavuutta.
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Tarkistus 543
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a ja 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valmisruoista on annettava selittävät 
lisätiedot käyttäen kolmiportaista 
värikoodijärjestelmää, jossa 
ravintoaineiden määrä luokitellaan 
epäsuotuisaksi, hyväksi tai 
suotuisaksi/parhaaksi. Valmistajat 
käyttävät vihreää, oranssia ja punaista 
väriä tai muita värejä, joita kuluttajat 
ymmärtävät helposti, kuten valkoista 
(neutraali), hopeaa ja kultaa. Valmistajat 
voivat sisällyttää värikoodijärjestelmään 
myös muita elintarvikkeita edellyttäen, 
että ne täyttävät 1 kohdassa mainitut 
vaatimukset.
Komissio vahvistaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan perusteet, joiden mukaisesti 
tuotteet ja niiden ainesosat luokitellaan 
epäsuotuisiksi/neutraaleiksi, hyviksi tai 
parhaiksi/suotuisiksi.
2 b. Luettelo tuotteista tai tuotteiden 
ryhmistä, joihin sovelletaan 33 artiklan 
2 a kohdan vaatimuksia, sisältää 
seuraavat tuotteet:
– valmisateriat;
– valmiiksi pakatut välipalat;
– hampurilaiset, makkarat;
– piirakat, pasteijat ja quichet;
– paneerattu tai kuorrutettu tai muotoiltu 
liha, lihan korvike, siipikarja, kala ja 
vastaavat tuotteet, kastikkeissa olevat 
tuotteet mukaan luettuina (esimerkiksi 
kananuggetit, kalapuikot, Kiovan kana, 
kala persiljakastikkeessa, lihapullat, 
grillattu lammas);
– pizzat;
– aamiaiselle tarkoitetut viljatuotteet.
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Komissio voi muuttaa luetteloa 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.

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