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Tarkistus 646
John Bowis, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

rasva, rasva,

hiilihydraatti, hiilihydraatti,
ravintokuitu, ravintokuitu,

proteiini, proteiini,
suola, suola,

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

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

Or. en

Tarkistus 647
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1–10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. 'ravintoarvomerkinnällä' tarkoitetaan 
tietoa, jossa on

a) energiasisältö; tai a) energiasisältö; tai
b) energiasisältö ja yksi tai useampi b) energiasisältö ja yksi tai useampi 

seuraavista ravintoaineista, sekä kaikki 
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seuraavista ravintoaineista: aineet, jotka kuuluvat yhteen näistä 
ryhmistä tai ovat osa tähän ryhmään 
kuuluvaa ainetta:

rasva, rasva,

hiilihydraatti, hiilihydraatti,
ravintokuitu, ravintokuitu,

proteiini, proteiini,

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

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

2. ’rasvalla’ tarkoitetaan lipidejä, myös 
fosfolipidejä;

2. ’rasvalla’ tarkoitetaan lipidejä, myös 
fosfolipidejä;

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

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

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

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

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

5. ’monotyydyttymättömillä’ tarkoitetaan 
rasvahappoja, joissa on yksi hiili-hiili-
kaksoissidos, joka on läsnä cis-
kaksoissidoksessa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proteiinisisältöä, joka on laskettu 
käyttämällä kaavaa: proteiini = Kjeldahl-
kokonaistyppi × 6,25; maitoproteiinin 
osalta 6,38 ja soijaproteiinien osalta 5,71.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 648
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta – b alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

suola, – suolan ja lisäaineiden sisältämä 
natrium,

Or. fi
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Perustelu

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

Tarkistus 649
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

suola, natrium,

Or. en

Perustelu

Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. On monia muitakin 
natriumsuoloja kuin natriumkloridi (esimerkiksi: mononatriumglutamaatti, 
natriumkarbonaatti,...). Maininta "suolan natrium" käsittäisi vain häviävän pienen osan 
todellisesta sisällöstä, eikä tarjoaisi oikeaa tietoa.

Tarkistus 650
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Isomaltuloosi on hyväksytty uuselintarvike, joka sisältyy hiilihydraatin määritelmään. Sitä ei 
tule luokitella "sokeriksi", koska sen tärkeimmät fysiologiset ominaisuudet eroavat 
perinteisten sokerien ominaisuuksista. Isomaltuloosi on hammasystävällinen, se vapautuu 
hitaasti elimistöön ja se vaikuttaa vain lievästi verensokeriin ja sulaa täydellisesti.
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Tarkistus 651
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Isomaltuloosi ja D-tagatoosi ovat hyväksyttyjä uuselintarvikkeita, jotka sisältyvät 
hiilihydraatin määritelmään. Isomaltuloosia ja D-tagatoosia ei tulisi pitää "sokereina", koska 
ne eroavat merkittävästi perinteisestä sokerista fysiologisten oiminaisuuksiensa vuoksi. Ne 
ovat esimerkiksi vaarattomia hampaille, vaikuttavat mitättömän vähän veren sokeriarvoihin 
ja niiden kaloripitoisuus on pieni.

Tarkistus 652
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
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countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 653
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

11. 'natriumilla' tarkoitetaan natriumin 
kokonaismäärää elintarvikkeessa;

Or. en

Perustelu

"Suolapitoisuus" ja "suolapitoisuusvastine" eivät tarkoita samaa asiaa: "suolapitoisuus" on 
todellinen suolan määrä elintarvikkeessa; "suolapitoisuusvastine" on teoreettinen suolan 
määrä, joka on laskettu elintarvikkeen sisältämän natriumin kokonaismäärästä;
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Tarkistus 654
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) viljat, joita käytetään alkoholipitoisten
tisleiden valmistukseen;

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä poikkeuksen selkeyttämiseksi ja jotta sanamuoto on EFSAN 
lausunnon mukainen.  Alkuperäinen sanamuoto voisi johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa 
aiheuttaviksi, vaikka EFSAN lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita.  Euroopan komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on 
muutettava heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 655
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hera, jota käytetään alkoholitisleiden
valmistukseen;

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä poikkeuksen selkeyttämiseksi ja jotta sanamuoto on EFSAN 
lausunnon mukainen.  Alkuperäinen sanamuoto voisi johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa 
aiheuttaviksi, vaikka EFSAN lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita.  Euroopan komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on 
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muutettava heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 656
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) pähkinät, joita käytetään 
alkoholipitoisten tisleiden valmistukseen;

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä poikkeuksen selkeyttämiseksi ja jotta sanamuoto on EFSAN 
lausunnon mukainen. Alkuperäinen sanamuoto voisi johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa 
aiheuttaviksi, vaikka EFSAN lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita. Euroopan komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on 
muutettava heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 657
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden 
pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 
10 mg/litra SO2:na ilmaistuna

12. Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden 
pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 
10 mg/litra SO2:na ilmaistuna kulutetussa 
tuotteessa

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää se, että pitoisuusrajat koskevat vain kulutusta varten 
valmiita elintarvikkeita, koska säännös koskee elintarvikkeiden nauttimisen aiheuttamia 
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allergioita ja intoleransseja, minkä vuoksi ne eivät koske tiivistetyssä muodossa olevia 
tuotteita, jotka on valmistettava ateriaksi ennen niiden nauttimista.

Tarkistus 658
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. TIETTYIHIN KAASUIHIN PAKATUT 
ELINTARVIKKEET

1.1 Elintarvikkeet, 
joiden säilyvyyttä 
on pidennetty 
neuvoston 
direktiivin 
89/107/ETY1

mukaisesti 
sallituilla 
pakkauskaasuilla

”Pakattu 
suojakaasuun”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vältettävä kaksinkertaistamista.
Kohta 1.1. ei sisällä mitään kuluttajille annettavia lisätietoja. Kuluttajan olisi kiinnitettävä 
huomiota säilyvyysaikaan.
Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta.
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä 
ehdotus antaa erinomaisen mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

                                               
1 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.
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Tarkistus 659
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vältettävä kaksinkertaistamista.
Kohta 1.1. ei sisällä mitään kuluttajille annettavia lisätietoja. Kuluttajan olisi kiinnitettävä 
huomiota säilyvyysaikaan.
Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta.
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä 
ehdotus antaa erinomaisen mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1
Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 
yhtä tai 

”sisältää 
makeutusainetta/
-aineita” 
elintarvikkeen 

Poistetaan.
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useampaa 
direktiivin 
89/107/ETY 
mukaisesti 
sallittua 
makeutusainetta

nimen lisäksi on 
oltava tämä 
maininta.

Or. en

Perustelu

Makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta. Makeutusaineet 
mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan merkinnällä siitä, että tuote 
sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin vähäkaloristen makeutusaineiden 
käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä ehdotus antaa erinomaisen 
mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 662
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vältettävä kaksinkertaistamista.
Kohta 1.1. ei sisällä mitään kuluttajille annettavia lisätietoja. Kuluttajan olisi kiinnitettävä 
huomiota säilyvyysaikaan.
Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta.
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä 
ehdotus antaa erinomaisen mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2 
Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 

”sisältää 
sokeria/sokereita 
ja 

Poistetaan.
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sekä lisättyä 
sokeria tai 
lisättyjä sokereita 
että yhtä tai 
useampaa 
direktiivin 
89/107/ETY 
mukaisesti 
sallittua 
makeutusainetta

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

Or. en

Perustelu

Makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta. Makeutusaineet 
mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan merkinnällä siitä, että tuote 
sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin vähäkaloristen makeutusaineiden 
käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä ehdotus antaa erinomaisen 
mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 665
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

”sisältää 
fenyylialaniinin 
lähteen”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vältettävä kaksinkertaistamista.
Kohta 1.1. ei sisällä mitään kuluttajille annettavia lisätietoja. Kuluttajan olisi kiinnitettävä 
huomiota säilyvyysaikaan.
Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta.
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säädös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden käyttö oli vähemmän yleistä EU:ssa, minkä vuoksi tämä 
ehdotus antaa erinomaisen mahdollisuuden yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 666
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.3 kohta "Tiedot"

Komission teksti Tarkistus

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

”sisältää 
fenyylialaniinin 
lähteen”

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

"sisältää 
aspartaamia, 
joka on
fenyylialaniinin 
lähde"
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Or. en

Tarkistus 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

"sisältää 
ruokahalua 
lisääviä 
ainesosia" 

Or. en

Tarkistus 668
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. ALKOHOLIJUOMAT
4 a.1 Alkoholijuomat "nauttiminen voi 

olla haitallista 
raskaana oleville 
naisille"

Or. en
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Tarkistus 669
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. GMO:t
5 a.1 Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 
GMO:eja

Direktiivin 2001/
18/EY mukainen 
merkintä

5 a.2 Elintarvikkeet, 
jotka on valmistettu 
GMO:ien avulla

"valmistettu 
muuntogeenisten 
ainesosien 
avulla" 

Or. en

Tarkistus 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. MUUT ELINTARVIKKEET

Or. en

Tarkistus 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.1 Elintarvikkeet, 
jotka on valmistettu 
eläimistä, joita on 
ruokittu
muuntogeenisillä 
rehuilla asetuksen 

"valmistettu 
muuntogeenisillä 
rehuilla ruokituista 
eläimistä"
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(EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti

Kun elintarvike sisältää 
enemmän kuin yhden 
ainesosan, ja 
ainesosista yksi tai 
useampi on valmistettu 
eläimistä, joita on 
ruokittu 
muuntogeenisillä 
rehuilla asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 
mukaisesti, maininnan 
"muuntogeenisillä 
rehuilla ruokituista 
eläimistä" on oltava 
näkyvissä 19 artiklassa 
tarkoitetussa 
ainesosaluettelossa 
välittömästi kyseis(t)en 
ainesosan/-osien 
jälkeen. Jos 
ainesosaluetteloa ei 
ole, maininnan 
"valmistettu eläimistä, 
joita on ruokittu 
muuntogeenisillä 
rehuilla" on oltava 
selvästi näkyvissä 
merkinnöissä;

Or. en

Perustelu

Kuluttajat halunnevat tietää, onko elintarvikkeen valmistuksessa käytetty muuntogeenistä 
rehua. Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistettuja elintarvikkeita koskevissa 
säännöksissä on tältä osin selvä puute: asetuksen 1829/2003 johdanto-osan 16 kappale 
tulkitaan siten, että muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistetut elintarvikkeet 
eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Tämä merkitsee sitä, ettei asetuksessa 1829/2003 ole 
säännöksiä merkinnöistä; siksi tässä asetuksessa on säädettävä asiaa koskevista säännöistä 
puutteen korjaamiseksi.
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Tarkistus 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.2 Elintarvikkeet, 
jotka on valmistettu 
nanoteknologian 
avulla

"valmistettu 
nanoteknologian avulla"
Kun elintarvike sisältää 
enemmän kuin yhden 
ainesosan, ja ainesosista 
yksi tai useampi on 
valmistettu 
nanoteknologian avulla, 
maininnan "valmistettu 
nanoteknologian avulla" 
on oltava näkyvissä 
19 artiklassa 
tarkoitetussa 
ainesosaluettelossa 
välittömästi kyseis(t)en 
ainesosan/-osien jälkeen. 
Jos ainesosaluetteloa ei 
ole, maininnan 
"valmistettu 
nanoteknologian avulla" 
on oltava selvästi 
näkyvissä merkinnöissä;

Or. en

Perustelu

Kuluttajat halunnevat tietää, onko elintarvikkeen valmistuksessa käytetty nanoteknologiaa. 
Nanoteknologian käyttö voi vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, vaikka ainesosat olisivat samat 
kuin ilman nanoteknologiaa valmistetussa tuotteessa.
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Tarkistus 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.3 Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 
munaa tai 
munatuotteita

(1) "ulkokanojen munia",
(2) "lattiakanojen munia" 
tai
(3) "häkkikanojen 
munia" on lisättävä 
suluissa kyseisen 
ainesosan jälkeen 
ainesosaluetteloon – sen 
mukaan, mikä oli 
elintarvikkeen sisältämien 
munien tuotantotapa. 
Mitä tulee 
luonnonmukaisesti 
tuotettuihin muniin, 
kyseinen aineosa voidaan 
merkitä neuvoston 
asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 24 artiklan 
4 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Monet kuluttajat haluaisivat tietää, millä tavalla heidän elintarvikkeensa sisältämät munat on 
tuotettu.

Tarkistus 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.4 Komission 
asetuksen (EY) N:o 
466/2001 liitteen I 

"sisältää 
metyylielohopeaa – ei 
suositella raskaana 
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3.3.1.1. kohdassa 
tarkoitettu suurten 
petokalalajien liha 
tai elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 
näiden kalalajien 
lihaa

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

Or. en

Perustelu

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

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.5 Liha, joka on 
saatu eläimistä, joita ei 

"liha saatu 
tainnuttamatta 
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ole tainnutettu ennen 
teurastusta

teurastetuista 
eläimistä"

Or. en

Perustelu

EU:n lainsäädäntö sallii eläinten teurastamisen ilman, että ne ensin tainnutetaan, 
elintarvikkeiden tuottamiseksi tietyille uskonnollisille yhteisöille.  Osaa tästä lihasta ei myydä 
muslimeille tai juutalaisille, vaan saatetaan yleisille markkinoille ja kuluttajat, jotka eivät 
halua ostaa tainnuttamatta teurastetuista eläimistä peräisin olevaa lihaa, saattavat päätyä 
tietämättään ostamaan sitä. Niinpä kuluttajille olisi ilmoitettava, että tietty liha on saatu 
tainnuttamatta teurastetuista elämistä.  Näin he voivat tehdä tietoisen valinnan omien 
eettisten periaatteidensa mukaisesti.

Tarkistus 676
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a.6 Pakkauksissa 
olevat kokonaiset 
pähkinät

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

Or. en

Perustelu

Sen jälkeen, kun YK:n tasolla on päästy sopimukseen, Eurooppa on lisännyt aflatoksiinin 
sallittua määrää pähkinöissä yli kaksinkertaiseksi aikaisempiin pitoisuuksiin nähden. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihmisiä pyydetään heittämään pois pähkinät, joita he 
pitävät huonoina, aflatoksiinin saantia voidaan vähentää 90 prosentilla. Varoitusmerkinnän 
avulla kuluttajan saama aflatoksiinin määrä voitaisiin pitää alhaisella tasolla huolimatta 
siitä, että sallitun pitoisuuden rajaa on nostettu.
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Tarkistus 677
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. HEDELMIEN JA VIHANNESTEN 
PINTAKÄSITTELY 
Sadonkorjuun 
jälkeen lisäaineilla 
tai torjunta-aineilla 
pintakäsitellyt 
hedelmät ja 
vihannekset.

"Pintakäsitelty"

Or. en

Perustelu

Nykyiset säännöt eivät sisällä yleistä vaatimusta, joka koskee hedelmien ja vihannesten 
pintakäsittelyä lisäaineilla tai torjunta-aineilla sadonkorjuun jälkeen tuoreuden 
säilyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote esiintyy muussa kuin kuluttajan odottamassa 
"tuoreuden" muodossa. Kuluttajat ovat oikeutettuja saamaan tietoja siitä, että heidän 
ostamansa tuote on pintakäsitelty.

Tarkistus 678
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKKEET, JOTKA ON 
VAPAUTETTU PAKOLLISTA 
RAVINTOARVOILMOITUSTA 
KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

ELINTARVIKKEET, JOTKA ON 
VAPAUTETTU PAKOLLISTA 
RAVINTOARVOILMOITUSTA 
KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

– jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien 
ryhmästä;

– jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien 
ryhmästä. Tähän sisältyvät vesi, suola, 
aromit, elintarvikelisäaineet, valmistuksen 
apuaineet ja elintarvike-entsyymit;

– jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla tai kypsyttämällä 

– jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla, kypsyttämällä tai 



AM\762309FI.doc 25/81 PE418.220v01-00

FI

ja jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

keittämällä vedessä ja jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien 
ryhmästä;

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

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

– yrtti, mauste tai niiden sekoitukset; – yrtti, mauste tai niiden sekoitukset;

– suola ja ruokasuolavalmisteet; – suola ja ruokasuolavalmisteet;

– sokerit, sellaisina kuin ne on määritelty 
tietyistä elintarvikkeina käytettävistä 
sokereista annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/111/EY;

– kahviuutteista ja sikuriuutteista 
22 päivänä helmikuuta 1999 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/4/EY soveltamisalaan 
kuuluvat tuotteet, kokonaiset tai jauhetut 
kahvipavut sekä kokonaiset tai jauhetut 
kofeiinittomat kahvipavut;

– kahviuutteista ja sikuriuutteista 
22 päivänä helmikuuta 1999 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/4/EY soveltamisalaan 
kuuluvat tuotteet, kokonaiset tai jauhetut 
kahvipavut sekä kokonaiset tai jauhetut 
kofeiinittomat kahvipavut;

– yrttiuutejuoma, tee, kofeiiniton tee, 
pikatee tai liukoinen tee tai teeuute, 
kofeiiniton pikatee tai liukoinen tee tai 
teeuute, jotka eivät sisällä lisättyjä 
ainesosia;

– yrttiuutejuoma, maustettu tee, 
kofeiiniton tee, pikatee tai liukoinen tee tai 
teeuute, kofeiiniton pikatee tai liukoinen 
tee tai teeuute, jotka eivät sisällä lisättyjä 
ainesosia;

– käymisen avulla valmistetut etikat ja 
etikankorvikkeet, myös sellaiset, joihin ei 
ole lisätty muita ainesosia kuin aromeja;

– käymisen avulla valmistetut etikat ja 
etikankorvikkeet, myös sellaiset, joihin ei 
ole lisätty muita ainesosia kuin aromeja;

– aromit; – aromit;
– elintarvikelisäaineet; – elintarvikelisäaineet;

– valmistuksen apuaineet; – valmistuksen apuaineet;
– elintarvike-entsyymit; – elintarvike-entsyymit;

– liivate; – liivate;
– hillon hyytelöimiseen käytettävät aineet 
(muut kuin lisäaineet);

– hillon hyytelöimiseen käytettävät aineet 
(muut kuin lisäaineet);

– hiiva; – hiiva;

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

– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
painatuskelpoisen pinnan ala on pienempi 
kuin 50 cm2;

– elintarvikkeet, joita yksityishenkilöt – elintarvikkeet, joita yksityishenkilöt 
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myyvät tilapäisen toiminnan yhteydessä 
eikä osana yritystoimintaa, mikä 
edellyttäisi tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota;

myyvät tilapäisen toiminnan yhteydessä 
eikä osana yritystoimintaa, mikä 
edellyttäisi tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota;

– elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä 
tuottava valmistaja toimittaa suoraan 
lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan lopulliselle kuluttajalle;

– elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä 
tuottava valmistaja toimittaa suoraan 
lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan lopulliselle kuluttajalle;

– elintarvikkeet, jotka on pakattu sellaiseen 
sisäpakkaukseen, jota ei ole tarkoitettu 
myytäväksi ilman ulointa pakkausta 
(ravintoarvotiedot on ilmoitettava 
uloimmassa pakkauksessa, jolleivät 
kyseiset elintarvikkeet kuulu tämän liitteen 
mukaisesti vapautettuihin ryhmiin).

– elintarvikkeet, jotka on pakattu sellaiseen 
sisäpakkaukseen, jota ei ole tarkoitettu 
myytäväksi ilman ulointa pakkausta 
(ravintoarvotiedot on ilmoitettava 
uloimmassa pakkauksessa, jolleivät 
kyseiset elintarvikkeet kuulu tämän liitteen 
mukaisesti vapautettuihin ryhmiin).

– pakkaamattomat elintarvikkeet 
sellaisina kuin ne on määritelty tämän 
asetuksen 2 artiklan 2 kohdan e a 
alakohdassa.

Or. de

Perustelu

Poikkeukset: niiden elintarvikkeiden luetteloa, joihin ravintoarvoilmoitusta koskevaa 
vaatimusta ei sovelleta, olisi täydennettävä seuraavilla maininnoilla: 

 pienemmät kuin 50 cm²:n pakkaukset, käytännöllisistä syistä
 maustettu tee
 "juomavesien" sijasta "luonnolliset kivennäisvedet tai muut juomavedet"
 sokerit, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston direktiivissä 2001/111/EY

Pakkaamattomat elintarvikkeet (toisin sanoen elintarvikkeet, joita tarjotaan kuluttajille 
pakkaamattomina tai pakattuina kuluttajan pyynnöstä tai pakattuina myyntipaikalla välitöntä 
myyntiä varten);
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Tarkistus 679
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKKEET, JOTKA ON 
VAPAUTETTU PAKOLLISTA 
RAVINTOARVOILMOITUSTA 
KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

ELINTARVIKKEET, JOTKA ON 
VAPAUTETTU PAKOLLISTA 
RAVINTOARVOILMOITUSTA 
KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

– jalostamattomat tuotteet, jotka 
koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

– jalostamattomat tuotteet, jotka 
koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

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

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

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

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

– yrtti, mauste tai niiden sekoitukset; – yrtti, mauste tai niiden sekoitukset;

– suola ja ruokasuolavalmisteet; – suola ja ruokasuolavalmisteet;
– kahviuutteista ja sikuriuutteista 

22 päivänä helmikuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/4/EY 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet1, 
kokonaiset tai jauhetut kahvipavut 
sekä kokonaiset tai jauhetut 
kofeiinittomat kahvipavut;

– kahviuutteista ja sikuriuutteista 
22 päivänä helmikuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/4/EY 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet2, 
kokonaiset tai jauhetut kahvipavut 
sekä kokonaiset tai jauhetut 
kofeiinittomat kahvipavut;

– yrttiuutejuoma, tee, kofeiiniton tee, 
pikatee tai liukoinen tee tai teeuute, 
kofeiiniton pikatee tai liukoinen tee 
tai teeuute, jotka eivät sisällä 
lisättyjä ainesosia;

– yrttiuutejuoma, tee, kofeiiniton tee, 
pikatee tai liukoinen tee tai teeuute, 
kofeiiniton pikatee tai liukoinen tee 
tai teeuute, jotka eivät sisällä 
lisättyjä ainesosia;

– käymisen avulla valmistetut etikat 
ja etikankorvikkeet, myös sellaiset, 
joihin ei ole lisätty muita ainesosia 

– käymisen avulla valmistetut etikat 
ja etikankorvikkeet, myös sellaiset, 
joihin ei ole lisätty muita ainesosia 

                                               
1 EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.
2 EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.
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kuin aromeja; kuin aromeja;
– aromit; – aromit;

– elintarvikelisäaineet; – elintarvikelisäaineet;
– valmistuksen apuaineet; – valmistuksen apuaineet;

– elintarvike-entsyymit; – elintarvike-entsyymit;
– liivate; – liivate;

– hillon hyytelöimiseen käytettävät 
aineet (muut kuin lisäaineet);

– hillon hyytelöimiseen käytettävät 
aineet (muut kuin lisäaineet);

– hiiva; – hiiva;
– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 

pakatut elintarvikkeet, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 25 cm2;

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

– elintarvikkeet, joita yksityishenkilöt 
myyvät tilapäisen toiminnan 
yhteydessä eikä osana 
yritystoimintaa, mikä edellyttäisi 
tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota;

– elintarvikkeet, joita yksityishenkilöt 
myyvät tilapäisen toiminnan 
yhteydessä eikä osana 
yritystoimintaa, mikä edellyttäisi 
tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota;

– hahmon muotoiset 
sokerivalmisteet;

– hahmon muotoiset suklaatuotteet;
– elintarvikkeet, joita pieniä 

tuotemääriä tuottava valmistaja 
toimittaa suoraan lopulliselle 
kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat 
tuotteet suoraan lopulliselle 
kuluttajalle;

– elintarvikkeet, joita pieniä 
tuotemääriä tuottava valmistaja 
toimittaa suoraan lopulliselle 
kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat 
tuotteet suoraan lopulliselle 
kuluttajalle;

– elintarvikkeet, jotka on pakattu 
sellaiseen sisäpakkaukseen, jota ei 
ole tarkoitettu myytäväksi ilman 
ulointa pakkausta 
(ravintoarvotiedot on ilmoitettava 
uloimmassa pakkauksessa, jolleivät 
kyseiset elintarvikkeet kuulu tämän 
liitteen mukaisesti vapautettuihin 
ryhmiin).

– elintarvikkeet, jotka on pakattu 
sellaiseen sisäpakkaukseen, jota ei 
ole tarkoitettu myytäväksi ilman 
ulointa pakkausta 
(ravintoarvotiedot on ilmoitettava 
uloimmassa pakkauksessa, jolleivät 
kyseiset elintarvikkeet kuulu tämän 
liitteen mukaisesti vapautettuihin 
ryhmiin).

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

Perustelu

Suklaasta ja sokerista tehdyt joulupukkihahmot ja pääsiäispuput ovat taidokkaasti 
valmistettuja perinteisiä hahmoja. Näiden muotoa ei saisi pilata minkäänlaisilla niiden 
etupuolelle sijoitettavilla ravintoarvomerkinnöillä, ja näin ollen ne olisi vapautettava 
ravintoarvotietojen pakollisesta ilmoittamisesta. Pienet, alle 100 cm2:n pinta-alan, 
pakkaukset eivät sovellu ravintoarvoilmoituksen antamiseen tilanpuutteen vuoksi.

Tarkistus 680
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla tai kypsyttämällä 
sekä hedelmät ja vihannekset, jotka on 
kuivattu ja joihin on mahdollisesti 
jälkeenpäin lisätty uudelleen vettä, ja 
jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

Or. fr

Perustelu

Tämä on jalostustapa, joka ei vähennä tuotteen luontaista laatua. Kuivaaminen tai 
kypsyttäminen eivät muuta tuotteen rakennetta, esimerkkeinä mainittakoon luumut, tomaatit, 
aprikoosit ja viikunat. Näin ollen on loogista, ettei kuivattuja tuotteita tarvitse mainita 
ravintoarvoilmoituksessa helposti nähtävissä olevassa kentässä.

Tarkistus 681
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– juomavedet, myös sellaiset, joihin ei ole 
lisätty muita ainesosia kuin hiilidioksidia 

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

Or. en

Perustelu

Juomavedet: Ehdotuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti "Tämän jakson säännöksiä (=3) ei 
sovelleta elintarvikkeisiin, jotka kuuluvat seuraavan lainsäädännön soveltamisalaan:
(b) Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, luontaisten 
kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä". Sekaannuksen välttämiseksi on tärkeää, että liitteessä IV on 
vain yksi poikkeus, joka kattaa kaikki direktiivin 90/496 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
pullotetut juomavedet.

Tarkistus 682
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 683
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Yrtit: Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 684
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 685
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sokeri;

Or. en

Perustelu

Sokeri: sokeri koostuu yhdestä ravintoaineesta, joka on helposti määriteltävissä ilman 
kuluttajien harhaanjohtamista.

Tarkistus 686
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sokeri;

Or. en
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Tarkistus 687
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 15 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumi;

Or. en

Perustelu

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 688
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 15 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumituotteet;

Or. de

Perustelu

Purukumituotteet eivät sisällä huomattavia ravintoarvomääriä, jotka olisivat merkityksellisiä 
asetuksen kannalta, eikä niitä ole tarkoitettu syötäviksi. Lisäksi niiden osuus päivittäisestä 
kalorien saannista on mitätön.
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Tarkistus 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 690
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

100 cm²: Ehdotettu pienille pakkauksille(alle 25 cm²) myönnettävä poikkeus ei ole 
asianmukainen. Rajaa olisi korotettava (100 cm²) markkinoiden vaatimusten mukaisesti.
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Tarkistus 691
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Joitakin tuotteita, erityisesti väkeviä alkoholijuomia, myydään yleisesti 5 cl:n minipulloissa.
Niiden pienen koon ja "maistamisnäytteinä" käyttämisen 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, määräävänä tekijänä olisi pidettävä etiketin kokoa.

Tarkistus 692
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Täsmennys.
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Tarkistus 693
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 19 a–c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lajitelmat ja lahjapakkaukset;

– yhdistetyt monipakkaukset;
– purukumi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 694
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 19 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elintarvikkeet, joilla ei ole merkittävää 
ravintoarvoa ja jotka sisältävät 
vähemmän kuin 25 kcal ja vähemmän 
kuin 3,5 % päivittäisestä suolan, rasvan ja 
tyydyttyneiden rasvahappojen tarpeesta 
(keskimääräisen päivittäisen kulutuksen 
perusteella).

Or. de

Perustelu

Toisin kuin tavanomaiset elintarvikkeet, hengityksen raikastamiseen käytettävät tuotteet ja 
muut vastaavanlaiset elintarvikkeet eivät tarjoa makroravintoaineita ravintoon, ja näin ollen 
niihin ei pitäisi soveltaa samoja merkintävaatimuksia kuin tavanomaisiin elintarvikkeisiin.  
Tällaisten elintarvikkeiden vapauttaminen ravintoarvoilmoitusta koskevasta vaatimuksesta 
varmistaisi sen, että näitä tuotteita voidaan edelleen myydä samoissa pienissä pakkauksissa 
kuin nykyisinkin, jolloin on mahdollista välttää ylimääräisten jätteiden tuottamista.
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Tarkistus 695
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – A ja B osa

Komission teksti Tarkistus

A OSA – ELINTARVIKKEEN NIMI Poistetaan.
1. Siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, on sallittua käyttää sitä 
elintarvikenimeä, jolla tuotetta laillisesti 
valmistetaan ja pidetään kaupan 
tuottajajäsenvaltiossa.
Elintarvikkeen nimeä on kuitenkin 
täydennettävä sen yhteydessä olevilla 
muilla kuvailevilla tiedoilla, jos se on 
tämän asetuksen muiden säännösten ja 
erityisesti sen 9 artiklan säännösten 
soveltamisen vuoksi tarpeen 
elintarvikkeen todellisen luonteen 
tuntemisen mahdollistamiseksi sen 
jäsenvaltion kuluttajalle, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, ja jotta kyseinen 
elintarvike voidaan erottaa muista 
elintarvikkeista, joihin se voitaisiin 
sekoittaa.
2. Poikkeustapauksissa 
tuottajajäsenvaltion elintarvikenimeä ei 
saa käyttää siinä jäsenvaltiossa, jossa 
elintarviketta pidetään kaupan, jos 
tuottajajäsenvaltion nimityksen 
tarkoittama elintarvike eroaa 
koostumukseltaan ja valmistustavaltaan 
niin paljon tällä nimellä tunnetusta 
elintarvikkeesta, etteivät 1 kohdan 
säännökset ole riittäviä ostajalle 
annettavan oikean tiedon varmistamiseksi 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
pidetään kaupan.
3. Elintarvikkeen nimeä ei saa korvata 
teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön 
mukaisesti suojatulla nimellä, 
kaupallisella merkillä tai kuvitteellisella 
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nimellä.
B OSA – ELINTARVIKKEEN NIMEÄ 
TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET 
TIEDOT
1. Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai 
siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot 
elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten 
fysikaalisesta olomuodosta tai 
suoritetuista erityiskäsittelyistä 
(esimerkiksi jauhettu, kylmäkuivattu, 
pakastettu, säilötty, savustettu), jos 
tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi 
johtaa ostajaa harhaan.
2. Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyihin 
elintarvikkeisiin on liitettävä jokin 
seuraavista merkinnöistä:
”säteilytetty” tai ”käsitelty ionisoivalla 
säteilyllä”.

Or. en

Perustelu

Sisällytetään mainittuun artiklaan.

Tarkistus 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

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

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

Tarkistus 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

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

Tarkistus 698
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – C osa

Komission teksti Tarkistus

1. Päivittäisen keskiarvon perusteella valvottavat 
koostumusvaatimukset:

Poistetaan.

Rasvapitoisuus Sidekudos: 
liha–
proteiini-
suhde

– vähärasvainen 
jauheliha

≤ 7 % ≤ 12

– naudan 
jauheliha

≤ 20 % ≤ 15

– sianlihaa 
sisältävä 
jauheliha

≤ 30 % ≤ 18

– muiden 
eläinlajien 
jauheliha

≤ 25 % ≤ 15

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä III olevan V jakson IV luvussa säädetään, 
pakkausmerkinnässä on lisäksi oltava seuraavat 
maininnat:
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”rasvapitoisuus alle…”,
”sidekudos: liha–proteiinisuhde alle…”
3. Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisen jauhelihan, joka 
ei täytä tässä osassa olevan 1 kohdan mukaisia 
koostumusvaatimuksia, saattamisen kansallisille 
markkinoilleen, jos jauheliha varustetaan kansallisella 
merkinnällä, joka ei ole sekoitettavissa asetuksen (EY) 
N:o 853/2004 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
merkintöihin.

Or. en

Tarkistus 699
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – A osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Voidaan ilmoittaa 
muussakin 
järjestyksessä, jos 
ainesosaluetteloo
n liitetään jokin 
asiaankuuluva 
ilmaisu kuten 
”vaihtelevassa 
suhteessa”.

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

Voidaan ilmoittaa 
muussakin 
järjestyksessä, jos 
ainesosaluetteloo
n liitetään jokin 
asiaankuuluva 
ilmaisu kuten 
”vaihtelevassa 
suhteessa”.

Or. de

Perustelu

Säilytetään nykyiset säännöt. Myös maustevalmisteet ovat kuuluneet mukaan tähän saakka.
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Tarkistus 700
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – B osa – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Ainesosat, jotka kuuluvat johonkin 
jäljempänä mainittuun elintarvikkeiden 
ryhmään ja jotka ovat jonkin toisen 
elintarvikkeen osa, saadaan ilmoittaa 
käyttäen ainoastaan kyseistä ryhmänimeä.

Komissio voi hyväksyä luettelon 
elintarvikelisäaineiden ja -entsyymien 
yleisnimistä, joita voidaan käyttää niiden 
yksilöllisten nimien sijasta. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Ainesosat, 
jotka kuuluvat johonkin jäljempänä 
mainittuun elintarvikkeiden ryhmään ja 
jotka ovat jonkin toisen elintarvikkeen osa, 
saadaan ilmoittaa käyttäen ainoastaan 
kyseistä ryhmänimeä.

Or. en

Perustelu

Joillakin lisäaineilla on hyvin pitkät ja/tai tekniset nimet, jotka eivät anna kuluttajille 
lisätietoa, mutta vievät runsaasti tilaa etiketissä. Näin ollen on perusteltua sallia lyhyempien 
tai yleisempien nimien käyttö.

Tarkistus 701
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – B osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tärkkelykset ja 
fysikaalisesti tai 
entsymaattisesti 
muunnetut 
tärkkelykset

”Tärkkelys” 4. Tärkkelykset ja 
fysikaalisesti tai 
entsymaattisesti 
muunnetut 
tärkkelykset, 
paahdettu tai 
dekstrinoitu

”Tärkkelys”
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tärkkelys, happo-
tai 
emäskäsittelyllä 
muunneltu 
tärkkelys ja 
valkaistu 
tärkkelys

Or. de

Perustelu

Tärkkelysluokitusta olisi laajennettava käsittämään myös paahdetun tai dekstrinoidun 
tärkkelyksen, happo- tai emäskäsittelyllä muunnellun tärkkelyksen ja valkaistun tärkkelyksen. 
Näitä aineita käytetään käytännössä elintarvikkeiden valmistuksessa, ja ne olisi ilmoitettava 
ainesosien luettelossa. Lisäainedirektiivi 95/2/EY sulkee ne nimenomaisesti pois 
soveltamisalastaan.

Tarkistus 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – B osa – 17 kohta

Komission teksti

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

"… liha" sekä eläinlaji 
(eläinlajit)2, josta (joista) liha on 
peräisin

Rasvan ja sidekudosten enimmäismäärät 
ainesosille, joista käytetään nimitystä ”… liha”
Laji Rasvaa 

(%)
Sidekudoksia 
(%)

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

puremalihakset), etupolven, kinnernivelen ja hännän lihakset eivät sisälly niihin.
2 Englanninkielisissä merkinnöissä tämä nimitys voidaan korvata kyseisestä eläinlajista käytetyllä 

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

25 25

Siat 30 25
Linnut ja kaniinit 15 10
Kun nämä rasvan ja/tai sidekudosten 
enimmäismäärät ylittyvät ja kun kaikki muut 
”lihan” määritelmän edellytykset täyttyvät, 
lihapitoisuutta on tarkistettava vastaavasti alaspäin 
ja ainesosaluettelossa on nimityksen ”… liha” 
lisäksi mainittava rasvan ja/tai sidekudosten 
esiintyminen.

Tarkistus

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

"… liha" sekä eläinlaji 
(eläinlajit)2, josta (joista) liha on 
peräisin, ja tämän jälkeen sana 
"josta" sekä rasvan ja 
sidekudosten kokonaispitoisuus 
(prosentteina)

Or. en

Perustelu

Ei voida hyväksyä sitä, että eläintuotteet, joista jopa 55 % on rasvaa ja sidekudosta, voitaisiin 
merkitä "lihaksi". Rasvan ja sidekudosten prosentuaalinen osuus olisi näin ollen aina 
ilmoitettava ainesosien luettelossa.

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

puremalihakset), etupolven, kinnernivelen ja hännän lihakset eivät sisälly niihin.
2 Englanninkielisissä merkinnöissä tämä nimitys voidaan korvata kyseisestä eläinlajista käytetyllä 

ainesosan yleisnimellä.
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Tarkistus 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – B osa – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Ei voida hyväksyä sitä, että eläintuotteet, joista jopa 55 % on rasvaa ja sidekudosta, voitaisiin 
merkitä "lihaksi". Rasvan ja sidekudosten prosentuaalinen osuus olisi näin ollen aina 
ilmoitettava ainesosien luettelossa.

Tarkistus 704
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – C osa – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Muut kuin 21 artiklan b alakohdassa 
eritellyt elintarvikelisäaineet ja -entsyymit, 
jotka kuuluvat johonkin tässä osassa 
mainittuun ryhmään, on ilmoitettava 
kyseisellä ryhmänimellä ja siihen liitetyllä 
yksilöllisellä nimellä tai tarvittaessa EY-
numerolla. Jos ainesosa kuuluu useampaan 
ryhmään, on ilmoitettava se ryhmä, joka 
vastaa ainesosan ensisijaista tehtävää 
kyseisen elintarvikkeen osalta. Nimitystä 

Muut kuin 21 artiklan b alakohdassa 
eritellyt elintarvikelisäaineet ja -entsyymit, 
jotka kuuluvat johonkin tässä osassa 
mainittuun ryhmään, on ilmoitettava 
kyseisellä ryhmänimellä ja siihen liitetyllä 
yksilöllisellä nimellä, tai mahdollisella 
yleisluonteisella tai yleisnimellä 
(yleisluonteisilla tai yleisnimillä), tai 
tarvittaessa EY-numerolla. Jos ainesosa 
kuuluu useampaan ryhmään, on 
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”muunnettu tärkkelys” on kuitenkin aina 
täydennettävä viittauksella sen erityiseen 
kasvialkuperään, jos tämä ainesosa voi 
sisältää gluteenia.

ilmoitettava se ryhmä, joka vastaa 
ainesosan ensisijaista tehtävää kyseisen 
elintarvikkeen osalta.

Or. en

Perustelu

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 705
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – C osa – luettelo

Komission teksti Tarkistus

Hapot Hapot
Happamuuden säätöaineet Happamuuden säätöaineet
Paakkuuntumisen estoaineet Paakkuuntumisen estoaineet
Vaahdonestoaineet Vaahdonestoaineet
Hapettumisen estoaineet Hapettumisen estoaineet
Homogenisointiaineet Homogenisointiaineet
Elintarvikevärit Elintarvikevärit
Emulgointiaineet Emulgointiaineet
Emulgointisuolat1 Emulgointisuolat2

Entsyymit *
                                               
1 Vain sulatejuustoihin ja -juustovalmisteisiin.
2 Vain sulatejuustoihin ja -juustovalmisteisiin.
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Kiinteyttämisaineet Kiinteyttämisaineet
Arominvahventeet Arominvahventeet
Jauhonparannusaineet Jauhonparannusaineet
Hyytelöimisaineet Hyytelöimisaineet
Pintakäsittelyaineet Pintakäsittelyaineet
Kosteudenpidätysaineet Kosteudenpidätysaineet
Muunnetut tärkkelykset1 Muunnetut tärkkelykset2

Säilöntäaineet Säilöntäaineet
Kantajakaasut Kantajakaasut
Nostatusaineet Nostatusaineet
Stabilointiaineet Stabilointiaineet
Makeutusaineet Makeutusaineet
Sakeuttamisaineet Sakeuttamisaineet

* Yksilöllisen nimen tai EY-numeron 
ilmoittaminen ei ole pakollista.

Or. en

Perustelu

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 706
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – C osa – luettelo

Komission teksti Tarkistus

Hapot Hapot
Happamuuden säätöaineet Happamuuden säätöaineet

                                               
1 Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista.
2 Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista.
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Paakkuuntumisen estoaineet Paakkuuntumisen estoaineet
Vaahdonestoaineet Vaahdonestoaineet

Hapettumisen estoaineet Hapettumisen estoaineet
Homogenisointiaineet Homogenisointiaineet

Elintarvikevärit Elintarvikevärit
Emulgointiaineet Emulgointiaineet

Emulgointisuolat1 Emulgointisuolat2

Kiinteyttämisaineet Kiinteyttämisaineet

Arominvahventeet Arominvahventeet
Jauhonparannusaineet Jauhonparannusaineet

Hyytelöimisaineet Hyytelöimisaineet
Pintakäsittelyaineet Pintakäsittelyaineet

Kosteudenpidätysaineet Kosteudenpidätysaineet
Muunnetut tärkkelykset3 Muunnetut tärkkelykset4

Selluloosauute*
Säilöntäaineet Säilöntäaineet

Kantajakaasut Kantajakaasut
Nostatusaineet Nostatusaineet

Stabilointiaineet Stabilointiaineet
Makeutusaineet Makeutusaineet

Sakeuttamisaineet Sakeuttamisaineet
_____

* Yksilöllistä nimeä tai EY-numeroa ei 
tarvitse ilmoittaaa.

Or. de

Perustelu

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 

                                               
1 Vain sulatejuustoihin ja -juustovalmisteisiin.
2 Vain sulatejuustoihin ja -juustovalmisteisiin.
3 Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista
4 Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista.
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sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.
(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 707
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – D osa

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista 
aromit on merkittävä seuraavilla 
termeillä:
— "aromi(t)" tai aromin tarkempi nimi 
tai kuvaus, jos aromiaines sisältää 
[elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja 
tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia 
ominaisuuksia, 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
3 artiklan 2 kohdan b, c, d, e, f, g ja 
h alakohdassa määriteltyjä aromeja (*).

2. Elintarvikkeen tuotannossa tai 
valmistuksessa aromina käytetty kiniini 
ja/tai kofeiini on merkittävä 
ainesosaluetteloon omalla nimellään 
välittömästi sanan "aromi(t)" jälkeen.

— "savuaromi(t)" tai "elintarvikkeesta 
(elintarvikkeista) tai elintarvikeryhmästä 
tai raaka-aineesta (raaka-aineista) 
valmistettu (valmistetut) savuaromi(t)"
(esimerkiksi pyökistä valmistettu 
savuaromi), jos aromiaines sisältää 
asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 
2 kohdan f alakohdassa määriteltyjä 
aromeja ja luovuttaa elintarvikkeeseen 
savun maun.

3. Sanaa ”luontainen” tai muuta 
asiallisesti samaa tarkoittavaa sanaa 
voidaan käyttää ainoastaan aromeista, 
joissa aromiaines sisältää yksinomaan 
niitä aromiaineita, jotka määritellään 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
ja/tai niitä aromivalmisteita, jotka 
määritellään kyseisen direktiivin 

2. Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
14 artiklan säännöksiä on noudatettava 
käytettäessä termiä "luontainen" aromien 
kuvauksessa.
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1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.
4. Jos aromin nimi sisältää viittauksen 
kasvi- tai eläintuotteeseen tai näistä 
olevaan alkuperään, sanaa ”luontainen” 
tai muuta asiallisesti samaa tarkoittavaa 
sanaa ei voida käyttää, ellei aromiainesta 
ole erotettu soveltuvin fysikaalisin 
menetelmin, entsymaattisin tai 
mikrobiologisin menetelmin tai 
perinteisin ruoanvalmistusmenetelmin 
yksinomaan tai lähes yksinomaan siitä 
elintarvikkeesta tai aromilähteestä, johon 
viitataan.

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

____
(*) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

Or. en

Perustelu

Ehdotus olisi sovitettava yhteen äskettäin julkistetun asetuksen (EY) N:o 1334/2008 kanssa, 
jolla annetaan aromien merkitsemistä koskevat säännöt.  Kuitenkin sellaiset termit kuten 
"luontainen mansikka-aromi muiden luontaisten aromien kanssa" ovat pitkiä: yrityksille olisi 
suotava joustavuutta,,niin että ne voivat halutessaan käyttää lyhyempää termiä "luontainen 
aromi".

Tarkistus 708
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

SISÄLLYKSEN MÄÄRÄN 
ILMOITTAMINEN

SISÄLLYKSEN MÄÄRÄN 
ILMOITTAMINEN

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

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

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

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

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

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 5 g tai 5 ml; tämä säännös ei 
kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä.
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c) keitto-, liemi-, paistinkastike-, mauste-
ja salaattikastiketiivisteet, joissa on 
merkintä käyttövalmiin tuotteen 
tilavuudesta litroina tai millilitroina;
d) valmiiksi pakatut tuotteet, joissa on 
leivinjauhetta tai leivontahiivaa ja joihin 
on merkitty sen jauhomäärän paino, 
jonka käsittelyyn määrä vielä riittää 
kauppajärjestelmän ennakoitavissa 
olevan varastointiajan jälkeen;
e) valmiiksi pakatut tuotteet, joissa on 
vanukasjauhetta ja siihen liittyviä 
tuotteita; kuivatut tuotteet soseita, 
klimppejä ja muita vastaavia lisukkeita 
varten, joihin on merkitty niiden 
valmistamisessa tarvittavan nesteen 
määrä.

Or. de

Perustelu

Lisäykset auttavat säilyttämään nykyisen lainsäädännöllisen tilanteen. Mainittujen 
tuoteryhmien kohdalla lopullisen tuotteen määrän ilmoittaminen on tärkein tieto kuluttajan 
kannalta, esimerkiksi keittojen, kastikkeiden tai muiden lueteltujen tuotteiden tapauksessa.
Toisaalta tällaisia tuotteita koskevia ostopäätöksiä tehtäessä ei ole olennaisen tärkeää tietää, 
mikä määrä alkuperäistä keitto- tai kastikesekoitusta riittää tuottamaan tämän määrän.

Tarkistus 709
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä muutamat maat tarjoavat kansallisen poikkeuksen sisällyksen määrän 
ilmoittamisesta (esimerkiksi Ranska, Saksa, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta). Jos tällaiset 
eivät ole enää mahdollisia, liitteessä on määrättävä 50 g ja 100 g pienimmäksi yhteiseksi 
nimittäjäksi.

Tarkistus 710
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

c) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 50 g makeisten, suklaiden ja muiden 
kaakaopohjaisten tuotteiden, manteli- tai 
pähkinäpohjaisten tai muihin 
öljysiemeniin pohjautuvien tuotteiden 
osalta;
d) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
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kuin 100 g keksien, kakkujen ja muiden 
konditoriatuotteiden osalta;
e) ja rajoittamatta yhteisön 
erityislainsäädännön soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä muutamat maat tarjoavat kansallisen poikkeuksen sisällyksen määrän 
ilmoittamisesta (esimerkiksi Ranska, Saksa, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta). Jos tällaiset 
eivät ole enää mahdollisia, liitteessä on määrättävä 50 g ja 100 g pienimmäksi yhteiseksi 
nimittäjäksi.

Tarkistus 711
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti;

a a) jotka myydään kappaleittain;
a b) jotka punnitaan ostajan läsnäollessa; 
tai

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

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 10g tai 10ml; tämä säännös ei 
kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä.

Or. en

Perustelu

Sisällyksen vähimmäismäärä on liian pieni monien elintarvikkeiden kohdalla, esimerkiksi 
pähkinöiden huono jakautuminen suklaapatukassa voi tehdä tuotteesta liian painavan.  
Ehdotamme vähimmäispainoksi 10 g (tilavuudeksi 10 cm3).
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Tarkistus 712
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

c) joita koskevat poikkeukset on säädetty 
muissa oikeudellisissa säännöksissä.

Or. de

Perustelu

(Tarkistuksen alkuosa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

c alakohta: tässä viitataan sokereista annetun direktiivin 2001/111/EY 2 artiklan 2 kohtaan 
(alle 20 gramman painoisia tuotteita koskeva poikkeus). 3 kohdassa olisi näin ollen tehtävä 
selväksi, että nämä erityissäännökset pysyvät edelleen voimassa.

Tarkistus 713
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elintarvikkeen sisällyksen määrä 
määritetään yhteisön säännösten 
mukaisesti tai sellaisten puuttuessa 
kansallisilla säännöksillä.

Or. en
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Perustelu

Tarkoituksena on yhdenmukaisuus 24 artiklan kanssa.

Tarkistus 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännös, joka on tarpeen jottei kuluttajia johdeta harhaan hintamerkinnällä.

Tarkistus 715
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liemessä säilytetyn kiinteän elintarvikkeen nettopaino muuttuu tuotannon ja kuluttajalle 
myymisen aikana kiinteän elintarvikkeen ja liemen tyypillisen vuorovaikutuksen vuoksi.



AM\762309FI.doc 55/81 PE418.220v01-00

FI

Nettopaino voi vaihdella riippuen useista tekijöistä, joista voidaan mainita aika, lämpötila ja 
kuljetus- ja säilytysolosuhteet. Näin ollen nettopaino olisi määriteltävä valmistuksen hetkellä, 
jolloin elintarvikkeen tuottaja on täysin vastuussa tuotteesta ja pystyy määrittämään oikean 
nettopainon.

Tarkistus 716
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liemessä säilytetyn kiinteän elintarvikkeen nettopaino muuttuu tuotannon ja kuluttajalle 
myymisen aikana kiinteän elintarvikkeen ja liemen tyypillisen vuorovaikutuksen vuoksi.
Nettopaino voi vaihdella riippuen useista tekijöistä, joista voidaan mainita aika, lämpötila ja 
kuljetus- ja säilytysolosuhteet. Näin ollen nettopaino olisi määriteltävä valmistuksen hetkellä, 
jolloin elintarvikkeen tuottaja on täysin vastuussa tuotteesta ja pystyy määrittämään oikean 
nettopainon.

Tarkistus 717
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE IX – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VÄHIMMÄISSÄILYVYYSAIKA PÄIVÄMÄÄRÄMERKINTÄ

Or. en

Perustelu

Päivämäärämerkintä on asia, joka synnyttää sekaannusta – nimittäin sen suhteen, mitä 
päivämääriä olisi sovellettava ja mihin elintarvikkeisiin. Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena 
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on yksinkertaistaa ehdotusta ja siten auttaa elintarvikeyrityksiä käyttämään asianmukaista 
päivämäärämerkintää oikealla tavalla.

Tarkistus 718
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE IX – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähimmäissäilyvyysaika on ilmoitettava 
seuraavasti:

1. Päivämäärämerkintä on tehtävä 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Päivämäärämerkintä on asia, joka synnyttää sekaannusta – nimittäin sen suhteen, mitä 
päivämääriä olisi sovellettava ja mihin elintarvikkeisiin. Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena 
on yksinkertaistaa ehdotusta ja siten auttaa elintarvikeyrityksiä käyttämään asianmukaista 
päivämäärämerkintää oikealla tavalla.

Tarkistus 719
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE IX – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Jollei muunlaiseen päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittaminen ei 
ole pakollista:

(d) Jollei yhteisön muista päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista säännöksistä 
muuta johdu, seuraavien elintarvikkeiden 
osalta päivämäärämerkinnän tekeminen
ei ole pakollista:

Or. en

Perustelu

Päivämäärämerkintä on asia, joka synnyttää sekaannusta – nimittäin sen suhteen, mitä 
päivämääriä olisi sovellettava ja mihin elintarvikkeisiin. Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena 
on yksinkertaistaa ehdotusta ja siten auttaa elintarvikeyrityksiä käyttämään asianmukaista 
päivämäärämerkintää oikealla tavalla.
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Tarkistus 720
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
LIITE IX – 1 kohta – d alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavanomaisesti nautitaan 24 tunnin 
kuluessa valmistuksesta;

– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka on 
myyty 24 tunnin kuluessa valmistuksesta;

Or. fr

Perustelu

Huomioon otettava ajanjakso on myyntiaika, eikä se aika, jonka kuluessa kuluttaja nauttii 
tuotteen, sillä jälkimmäistä ei voida valvoa.

Tarkistus 721
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
LIITE IX – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Viimeinen käyttöajankohta on 
ilmoitettava jokaisessa valmiiksi 
pakatussa annoksessa:

Or. fr

Perustelu

Yksittäiset annokset voivat joutua erilleen pakkauksesta tai erästä, jossa ne on myyty, joten on 
olennaista, että jokaisessa erotettavassa annoksessa on merkittynä viimeinen käyttöajankohta.
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Tarkistus 722
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN SAANNIN 
VERTAILUARVOT (AIKUISET)

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN PÄIVITTÄISEN
SAANNIN VERTAILUARVOT 
(AIKUISET)

Or. en

Perustelu

Toimituksellinen huomautus.

Tarkistus 723
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 1 kohta – taulukko

Komission teksti Tarkistus

A-vitamiini (µg) 800 A-vitamiini (µg) 800
D-vitamiini (µg) 5 D-vitamiini (µg) 5

E-vitamiini (mg) 10 E-vitamiini (mg) 12
K-vitamiini (µg) 75

C-vitamiini (mg) 60 C-vitamiini (mg) 80
Tiamiini (mg) 1,4 Tiamiini (B1-

vitamiini) (mg)
1,1

Riboflaviini (mg) 1,6 Riboflaviini (mg) 1,4
Niasiini (mg) 18 Niasiini (mg) 16
B6-vitamiini (mg) 2 B6-vitamiini (mg) 1,4
Folasiini (µg) 200 Foolihappo (µg) 200

B12-vitamiini 
(µg)

1 B12-vitamiini 
(µg)

2,5
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Biotiini (mg) 0,15 Biotiini (µg) 50
Pantoteenihappo 
(mg)

6 Pantoteenihappo 
(mg)

6

Kalium (mg) 2000
Kloridi (mg) 800

Kalsium (mg) 800 Kalsium (mg) 800

Fosfori (mg) 800 Fosfori (mg) 700
Rauta (mg) 14 Rauta (mg) 14

Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Sinkki (mg) 15 Sinkki (mg) 10

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

Jodi (mg) 150 Jodi (µg) 150

Or. de

Perustelu

Suositeltavat päiväannokset olisi mukautettava uusiin viitearvoihin ravintoarvomerkinnöistä 
annettuun direktiiviin direktiivillä 2008/100/EY (EUVL L 285, s. 9) tehdyn muutoksen 
mukaisesti.

Tarkistus 724
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleensä 



PE418.220v01-00 60/81 AM\762309FI.doc

FI

yhden annoksen.

– 15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 g kohti tai 
kiinteätä annosta kohti tai

– 7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100ml kohti tai 
nestemäistä annosta kohti tai

– 5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 kcal kohti 
(12 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 1 MJ kohti), tai 

– määrä, joka sisältyy vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1925/2006 6 artiklan 
mukaisiin poikkeuksiin, tai

– pakkauksesta saatava määrä, jos 
pakkaus sisältää vain yhden 
annoksen tai annosten määrä ja 
lukumäärä ilmoitetaan paketissa 
selkeästi, tulisi ottaa huomioon 
päätettäessä siitä, mikä on 
merkitsevä määrä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 725
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleensä

– 15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 g kohti tai 
kiinteätä annosta kohti tai

– 7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100ml kohti tai 
nestemäistä annosta kohti tai

– 5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 kcal kohti 
(12 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 1 MJ kohti), tai 

– määrä, joka sisältyy vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden 
muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1925/2006 6 artiklan 
mukaisiin poikkeuksiin, tai 
pakkauksesta saatava määrä, jos 
pakkaus sisältää vain yhden 
annoksen

tulisi ottaa huomioon päätettäessä siitä, 
mikä on merkitsevä määrä.

Or. en
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Perustelu

Juomien kohdalla, joita voidaan nauttia suurempina määrinä kuin kiinteitä elintarvikkeita, 
15 prosenttia suositellusta päivittäisannoksesta on liian korkea taso pidettäväksi 
"merkitsevänä" määränä. Codex Alimentariuksen mukaisesti olisi järkevämpää asettaa 
arvoksi 7,5 % 100ml kohti tai annosta kohti (ilman sitä rajoitusta, että pakkaus voi sisältää 
vain yhden annoksen). Kun otetaan huomioon Codexin lähestymistapa, säännökset, jotka 
koskevat merkitsevän määrän määrittämistä ilmaistuna "annosta" kohti, olisi liitettävä 
mukaan.

Tarkistus 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

"Merkitsevän määrän" kohtuullista arvoa määritettäessä olisi otettava huomioon joidenkin 
sellaisten elintarvikkeiden energiatiheys, jotka on suunniteltu täyttämään tietyt 
ravitsemukselliset tarpeet, sekä se, että nestemäisiä tuotteita kulutetaan usein suurina 
määrinä. "Merkitsevä määrä" annosta kohti olisi määritettävä ilman sitä rajoitusta, että 
pakkaus voi sisältää vain yhden annoksen.
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Tarkistus 727
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon 
15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 g kohti tai 
7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 ml kohti tai 
5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 kcal kohti tai 
pakkausta kohti, jos pakkaus sisältää vain 
yhden annoksen.

Or. en

Tarkistus 728
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon 
15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 g kohti tai 
7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 ml kohti tai 
5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 kcal kohti tai 
pakkausta kohti, jos pakkaus sisältää vain 
yhden annoksen tai annosten määrä ja 
lukumäärä ilmoitetaan paketissa 
selkeästi.

Or. en
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Perustelu

Jos lasketaan vain suositeltu annos 100 g tai 100 ml tai pakkausta kohti, ei oteta huomioon, 
että joitakin tuotteita nautitaan muunlaisina määrinä. Ehdotuksen mukaan sellaisten 
elintarvikkeiden, jossa on runsaasti vettä ja/tai elintarvikkeiden, joiden sisältämä 
energiamäärä on vähäinen, osalta ei saa mainita niiden sisältämää vitamiini- ja 
kivennäisainemäärää. Näin ei pitäisi olla.

Tarkistus 729
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g
Suola 6 g

Or. de

Perustelu

Seuraus 31 artiklan 3 kohdan ensimmäisen lauseen poistamisesta.
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Tarkistus 730
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g
Suola 6 g

Or. en

Perustelu

Seuraus 31 artiklan 3 kohtaa koskevasta poistosta.

Tarkistus 731
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
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Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g
Suola 6 g

Or. en

Perustelu

Pakollinen saantimerkintä ei anna kuluttajalle riittävästi tietoa. Onko esimerkiksi puoli litraa 
coca-colaa kaksi annosta, vaikka tämän määrän normaalisti nauttii yksi henkilö? Omena 
näyttäisi vähemmän terveelliseltä kuin Kinder-maitosuklaa tai perunalastut, mitä tulee 
sokerin määrään, ja tämä ohjaisi kuluttajan ajattelemaan, ettei ole suurta eroa sen välillä, 
syökö hedelmiä, maitosuklaata vai perunalastuja.

Tarkistus 732
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g
Suola 6 g

Or. en
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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 
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.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour.

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 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo*

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia

Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

Tyydyttyneet 20 g Tyydyttyneet 
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rasvahapot rasvahapot

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti

Sokerit 90 g Sokerit

Suola 6 g Suola

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

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä liitteessä XI olevat arvot eivät ole riippumattoman tutkimuksen tulosta ja 
eroavat esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikealan standardiviraston tai 
WHO:n suosituksista. EFSA työskentelee parhaillaan tällaisten saannin vertailuarvojen 
asettamiseksi ja sen odotetaan esittävän ehdotuksensa keväällä 2009. Nämä ehdotukset olisi 
otettava huomioon määriteltäessä saannin vertailuarvoja. Liittyy tarkistukseen, jota on 
ehdotettu 31 artiklaan (3a kohta (uusi)).

Tarkistus 734
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

Komission teksti Tarkistus

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

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

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

70 g
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Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti 230 g

Sokerit 90 g Sokerit 90 g

Suola 6 g Natrium 2,4 g

Or. en

Perustelu

Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. On monia muitakin 
natriumsuoloja kuin natriumkloridi (esimerkiksi: mononatriumglutamaatti, 
natriumkarbonaatti,...). Maininta "suolan natrium" käsittäisi vain häviävän pienen osan 
todellisesta sisällöstä, eikä tarjoaisi oikeaa tietoa.

Tarkistus 735
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

Komission teksti Tarkistus

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

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

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia (2000 kcal)

Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g
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Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti 230 g

Sokerit 90 g Sokerit 90 g

Suola 6 g Suola 6 g

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus liitteessä XIII olevan A osan kanssa.

Tarkistus 736
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
LIITE XI – B a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Saannin vertailuarvojen vapaaehtoinen 
ilmoittaminen lasten osalta (päivittäiset 
saantisuositukset (GDA-arvot)) 
elintarvikkeiden pakkauksissa, jos tuotteet 
on valmistettu nimenomaan lapsia varten.

Or. hu

Perustelu

Kun kyse on tuotteista, jotka on valmistettu nimenomaan lapsia varten, on äärimmäisen 
tärkeää tietää tuotteen ravitsemuksellinen sisältö ilmaistuna lasten päivittäisen 
saantisuosituksen muodossa (GDA), jotta vanhemmat voivat tehdä vastuullisen päätöksen 
siitä, ostavatko he tietyn tuotteen lapselleen.

Tarkistus 737
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE XII – taulukko

Komission teksti Tarkistus

– hiilihydraatti 
(lukuun 

4 kcal/g —17 kJ/g – hiilihydraatti 
(lukuun ottamatta 

4 kcal/g 
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ottamatta 
polyoleja)

polyoleja)

– polyolit 2,4 kcal/g —10 kJ/g – polyolit 2,4 kcal/g 

– proteiini 4 kcal/g —17 kJ/g – proteiini 4 kcal/g 

– rasva 9 kcal/g —37 kJ/g – rasva 9 kcal/g 

– salatrimit 6 kcal/g —25 kJ/g – salatrimit 6 kcal/g 

– alkoholi 
(etanoli)

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

7 kcal/g 

– orgaaninen 
happo

3 kcal/g —13 kJ/g – orgaaninen 
happo

3 kcal/g 

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus liitteessä XIII olevan A osan kanssa.

Tarkistus 738
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE XII – taulukko

Komission teksti Tarkistus

– hiilihydraatti 
(lukuun 
ottamatta 
polyoleja)

4 kcal/g — 17 kJ/g. – hiilihydraatti 
(lukuun ottamatta 
polyoleja)

4 kcal/g

– polyolit 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. – polyolit 2.4 kcal/g
– proteiini 4 kcal/g — 17 kJ/g. – proteiini 4 kcal/g

– rasva 9 kcal/g — 37 kJ/g. – rasva 9 kcal/g
– salatrimit 6 kcal/g — 25 kJ/g. – salatrimit 6 kcal/g

– alkoholi 
(etanoli)

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

7 kcal/g 

– orgaaninen 
happo

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

3 kcal/g

Or. de
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Perustelu

Laskeminen kahden erilaisen yksikön kanssa johtaa ristiriitaisiin tuloksiin 
epäjohdonmukaisten muuntokertoimien vuoksi. Koska "kcal" on kuluttajien paremmin 
ymmärtämän mittayksikkö kuin "kJ", ilmoitus olisi annettava vain "kcal"-yksikköinä.

Tarkistus 739
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – A osa

Komission teksti Tarkistus

Ravintoarvoilmoituksessa käytettävät 
yksiköt ovat seuraavat:

Ravintoarvomerkinnässä käytettävät 
yksiköt ovat seuraavat:

– energia kJ ja kcal – energia kcal

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

– ravintokuitu – ravintokuitu
– proteiini – proteiini

– suola – natrium
– vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

– vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

– muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden kannalta 
tarkoituksenmuka
isina yksikköinä

– muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden kannalta 
tarkoituksenmuka
isina yksikköinä

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 740
Magor Imre Csibi

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

Komission teksti Tarkistus

– energia kJ ja kcal – energia kcal

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeen energia-arvo olisi ilmoitettava vain kilokaloreissa, koska "kalori" tunnetaan 
jokaisessa taloudessa Euroopassa.

Tarkistus 741
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – A osa – taulukko – rivi 6

Komission teksti Tarkistus

– suola, – natrium,

Or. en

Perustelu

Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. On monia muitakin 
natriumsuoloja kuin natriumkloridi (esimerkiksi: mononatriumglutamaatti, 
natriumkarbonaatti,...). Maininta "suolan natrium" käsittäisi vain häviävän pienen osan 
todellisesta sisällöstä, eikä tarjoaisi oikeaa tietoa.
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Tarkistus 742
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – B osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti Tarkistus

rasvaa g rasvaa g
josta: josta:

– tyydyttynyttä g – tyydyttynyttä g
– transrasvoja g – transrasvoja g

– monotyydyttymätöntä g – monotyydyttymätöntä g
– polytyydyttymätöntä g – polytyydyttymätöntä g

– kolesterolia mg

Or. en

Perustelu

Kolesterolin määrä on mainittava, kun esitetään sellaisia ravitsemusväitteitä kuten "sisältää 
vähän kolesterolia" tai "ei sisällä kolesterolia". Elintarvikkeita koskevien tietojen antamista 
koskevan asetuksen olisi näin ollen tarjottava mahdollisuus kolesterolin määrän 
mainitsemiseen liitteessä XIII olevan taulukon B ja C osassa.

Tarkistus 743
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – C osa – taulukko

Komission teksti Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kcal

rasvaa g proteiini g
josta hiilihydraatteja g

– tyydyttynyttä g joista

– transrasvoja g – sokereita g
– monotyydyttymätöntä g – polyoleja g
– polytyydyttymätöntä g – tärkkelystä g
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hiilihydraatteja g rasvaa
joista josta

– sokereita g – tyydyttynyttä g
– polyoleja g – monotyydyttymätöntä g
– tärkkelystä g – polytyydyttymätöntä g
ravintokuitu g – transrasvoja g
proteiini g – kolesterolia mg
suola g ravintokuitu g
vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

natriumia g

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

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden 
kannalta 
tarkoituksenmuk
aisina yksikköinä

Or. de

Perustelu

Ravintoaineiden nykyinen esiintymisjärjestys ravintoarvomerkinnöissä (eli energia, proteiini, 
hiilihydraatit ja rasva) olisi säilytettävä.  Johdanto-osan 32 ja 33 kappaleessa esiintyvä 
yleinen viittaus "... tiettyjä kansanterveyden kannalta tärkeitä ravitsemuksellisia osatekijöitä" 
ei oikeuta muuttamaan järjestystä. Lisäksi kaikki ravitsemussuositukset viittaavat näihin 
makroravintoaineisiin; kuluttajat ovat tottuneet tähän tietojen esittämistapaan, ja "oppineet" 
sen.
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Tarkistus 744
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – C osa – taulukko

Komission teksti Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kcal

rasvaa g rasvaa g

josta josta

– tyydyttynyttä g – tyydyttynyttä g

– transrasvoja g – transrasvoja g

– monotyydyttymätöntä g – monotyydyttymätöntä g

– polytyydyttymätöntä g – polytyydyttymätöntä g

hiilihydraatteja g hiilihydraatteja g

joista joista

– sokereita g – sokereita g

– polyoleja g – polyoleja g

– tärkkelystä g – tärkkelystä g

ravintokuitu g ravintokuitu g

proteiini g proteiini g

natriumia g

josta

– suola g – suola g

kolesteroli mg

vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 1 
kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä
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Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 29 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 745
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – C osa – taulukko

Komission teksti Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kJ ja kcal

rasvaa g rasvaa g

josta josta

– tyydyttynyttä g – tyydyttynyttä g

– transrasvoja g – transrasvoja g

– monotyydyttymätöntä g – monotyydyttymätöntä g

– polytyydyttymätöntä g – polytyydyttymätöntä g

hiilihydraatteja g hiilihydraatteja g

joista joista

– sokereita g – sokereita g

– polyoleja g – polyoleja g

– tärkkelystä g – tärkkelystä g

ravintokuitu g ravintokuitu g

proteiini g proteiini g

suola g natrium g

vitamiinit ja kivennäisaineet liitteessä XI 
olevan A 
osan 
1 kohdassa 

vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
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annettuina 
yksikköinä

yksikköinä

Or. en

Perustelu

 Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. On monia muitakin 
natriumsuoloja kuin natriumkloridi (esimerkiksi: mononatriumglutamaatti, 
natriumkarbonaatti,...). Maininta "suolan natrium" käsittäisi vain häviävän pienen osan 
todellisesta sisällyksestä, eikä tarjoaisi oikeaa tietoa.

Tarkistus 746
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII – C osa – otsikko ja taulukko – palsta 1

Komission teksti Tarkistus

Energian ja ravintoaineiden 
esittämisjärjestys ravintoarvoilmoituksessa

Energian ja ravintoaineiden 
esittämisjärjestys vapaaehtoisesti 
laajennetussa ravintoarvoilmoituksessa

Energiaa ja ravintoaineita koskevien 
tietojen esittämisjärjestys on tapauksen 
mukaan seuraava:

Energiaa ja ravintoaineita koskevien 
tietojen esittämisjärjestys on tapauksen 
mukaan seuraava:

energia energia

proteiini
rasvaa rasvaa

josta josta

– tyydyttynyttä – tyydyttynyttä
– transrasvoja – transrasvoja

– monotyydyttymätöntä – monotyydyttymätöntä
– polytyydyttymätöntä – polytyydyttymätöntä

hiilihydraatteja hiilihydraatteja
joista joista

– sokereita – sokereita
– polyoleja –polyoleja

tärkkelystä tärkkelystä
ravintokuitu ravintokuitu
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proteiini
suola suola

vitamiinit ja kivennäisaineet vitamiinit ja kivennäisaineet

Or. de

Perustelu

Proteiini on elintärkeä ravintoaine ja se kuuluu siten ensimmäiselle sijalle; ks. liitteessä I 
olevan 1 kohdan b alakohta.

Tarkistus 747
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE XIII a

Luettavuus

1. x-korkeuden määritelmä

Or. en

Perustelu

Tämä uusi liite on tarpeen, jotta autetaan määrittelemään, että kirjasinkoko on vähintään 
1,2 mm. 
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Tarkistus 748
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
LIITE XIII b (uusi)

Tarkistus

LIITE XIII b
Luettavuus
Etikettien suunnittelussa olisi otettava huomioon seuraavat kriteerit. Jos yhtä tai useampaa 
kriteeriä ei voida täyttää, olisi harkittava suurempaa kirjainkokoa kuin 14 artiklan 
1 kohdassa on esitetty.
Kriteerit Suositus Mittaukset Tekijät, joita on 

syytä välttää

Kontrasti Mustat kirjaimet 
valkoista 
taustaa vasten 
tai hyvä 
sävykontrasti

70% 
Luminanssisuhde

Tummat 
kirjaimet 
tummaa taustaa 
vasten

Vaalea teksti 
vaaleaa taustaa 
vasten

Vihreä/punainen 
tai muut 
yhdistelmät, jotka 
tekevät 
värisokeille 
lukemisesta 
vaikeaa

Tekstityyppi ja -
formaatti

Avoimet 
kirjasintyypit kuten 
Arial

Lihavointi, jos 
painojäljen laatu 
voidaan säilyttää

Koristeelliset 
kirjasintyypit

Varjostus 

Kursivointi

Asettelu Teksti alkaa 
vasemmasta 
reunasta ja on 
tasattu siihen

Tekstin 
kääriminen

Painatuksen 
laatu 

Niissä 
painojärjestelmis



AM\762309FI.doc 81/81 PE418.220v01-00

FI

menetelmästä 
riippuen

sä, joissa 
painatuksen 
laatu saattaa olla 
heikompilaatuist
a, huolellisuus 
saattaa olla 
tarpeen, jotta 
tekstin terävyys 
ja resoluutio sekä 
värin tasaus ja 
kohdistustarkkuu
s olisivat hyvät

Tekstiä 
ympäröivä 
valkoinen tila

Riittävä tila 
painatuksen 
ympärillä

Vähintään 
[80%] 
kirjasintyypin 
koosta

Pinnat Mattapäällystetty 
painopinta

Metalloidut ja 
kiiltävät pinnat

Karkeat pinnat

Or. en

Perustelu

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