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Tarkistus 144
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
-

Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. hu

Perustelu

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

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

Tarkistus 145
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska on laaja valikoima 
ympäristömerkintöjä, joissa väitetään 
elintarvikkeiden olevan esimerkiksi bio-, 
eko- tai luomutuotteita ilman selitystä 
siitä, miten tämä on saavutettu, komission 
olisi asianomaisia sidosryhmiä kuullen 
laadittava ehdotuksia laatukriteereiksi, 
joihin näiden merkintöjen on 
perustuttava, jotta kuluttajia ei johdettaisi 
harhaan.
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Or. en

Tarkistus 146
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ruokavalion ja terveyden välinen 
suhde ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvan 
ruokavalion valinta herättävät yleistä 
mielenkiintoa. Komission valkoisessa 
kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta 
todetaan, että ravintoarvomerkinnät ovat 
tärkeä tapa, jolla kuluttajille voidaan antaa 
tietoa elintarvikkeiden koostumuksesta ja 
auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia 
valintoja. EU:n kuluttajapoliittisessa 
strategiassa vuosiksi 2007–2013 
painotetaan, että on sekä toimivan kilpailun 
että kuluttajien hyvinvoinnin kannalta 
tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 
edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja.

(10) Ruokavalion ja terveyden välinen 
suhde ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvan 
ruokavalion valinta herättävät yleistä 
mielenkiintoa. Komission valkoisessa 
kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta 
todetaan, että ravintoarvomerkinnät ovat 
tärkeä tapa, jolla kuluttajille voidaan antaa 
tietoa elintarvikkeiden koostumuksesta ja 
auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia 
valintoja. Valistus- ja tiedotuskampanjat 
ovat tärkeä mekanismi, jolla voidaan 
auttaa kuluttajia ymmärtämään 
elintarvikkeita koskevia tietoja. EU:n 
kuluttajapoliittisessa strategiassa vuosiksi 
2007–2013 painotetaan, että on sekä 
toimivan kilpailun että kuluttajien 
hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että 
kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 
edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja.

Or. en

Perustelu

Ruokavalion parantamista ja kuluttajien kykyä ymmärtää elintarvikkeiden ravintoarvoa ei 
voida saavuttaa yksinomaan merkinnän avulla. Kuluttajat eivät ymmärrä kaikkia 
nykyisiäkään merkintöihin sisältyviä tietoja, ja sen vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot osallistuvat nykyistä enemmän tiedotuskampanjoihin, joiden tarkoituksena on 
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lisätä kuluttajien kykyä ymmärtää merkintöjä.

Tarkistus 147
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Yhteisön sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan yrityksiin, mikä edellyttää 
käsitteenä tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota. 
Yksityishenkilöiden suorittama 
elintarvikkeiden tilapäinen toimittaminen 
kolmansille, tarjoilu tai myynti esimerkiksi
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. Tätä asetusta 
sovelletaan liikenteenharjoittajien 
tarjoamiin ateriapalveluihin vain yhteisön 
alueella sijaitsevien paikkakuntien 
välisillä reiteillä.

Or. de

Perustelu

Tässä ei ole kyse elintarvikkeiden käsittelystä vaan niiden toimittamisesta kolmansille; 
Päällekkäisyyden välttäminen. Reiteillä, joiden lähtöpaikka tai määränpää sijaitsee EU:n 
ulkopuolisessa maassa, liikenteenharjoittajat eivät ehkä löydä toimittajia, jotka täyttävät 
tietojen antamista koskevat vaatimukset. Jos tätä asetusta sovelletaan liikenteenharjoittajiin 
myös näillä reiteillä, EU:n liikenteenharjoittajat joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan, 
koska muiden ei tarvitse noudattaa asetusta. 
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Tarkistus 148
Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisessa maassa liikenteenharjoittajat eivät ehkä löydä toimittajia, jotka täyttävät 
tietojen antamista koskevat vaatimukset.

Tarkistus 149
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan yrityksiin, mikä edellyttää 
käsitteenä tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota. 
Yksityishenkilöiden suorittama 
elintarvikkeiden tilapäinen käsittely, 

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

käsittely, tarjoilu tai myynti yhdistysten, 
seurakuntien tai koulujen (tai näihin 
verrattavissa olevien järjestöjen) hyväksi
hyväntekeväisyystapahtumissa sekä
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja muut senkaltaiset 
toimet eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. sv

Perustelu

Lainsäädännön tarkoituksena on auttaa kuluttajia saamaan mahdollisimman paljon tietoa 
ravitsemuksesta. Tällaisten vaatimusten asettaminen luonteeltaan erittäin tilapäiselle 
toiminnalle on kohtuutonta. Vapaaehtoisessa, tilapäisessä ja altruistisessa toiminnassa on 
mahdoton täyttää lainsäätäjän tässä asetuksessa säätämiä tiukkoja vaatimuksia. Koska 
kuluttaja ei näissä tapauksissa ole riippuvainen tuottajasta tai myyjästä, ei ole mitään syytä 
sisällyttää tällaista toimintaa tähän asetukseen.

Tarkistus 150
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön olisi oltava 
riittävän joustava, jotta se pysyisi 
kuluttajien uusien tietovaatimusten 
tasalla ja jotta sen avulla luotaisiin
tasapaino ottaen huomioon yhtäältä 
sisämarkkinoiden turvaaminen ja toisaalta 
erot kuluttajien käsityksissä eri 
jäsenvaltioissa.

(16) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön olisi taattava 
tasapaino ottaen huomioon yhtäältä 
sisämarkkinoiden turvaaminen ja toisaalta 
erot kuluttajien käsityksissä eri 
jäsenvaltioissa

Or. fr

Perustelu

Tulevaisuudessa mahdollisesti ilmaantuvat uudet vaatimukset olisi sisällytettävä tekstiin 
asetusta tarkistamalla, mikäli komissio pitää sitä tarpeellisena.
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Tarkistus 151
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Uusia vaatimuksia elintarvikkeita 
koskevista pakollisista tiedoista olisi 
kuitenkin hyväksyttävä vain tarpeen 
mukaan, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta ja kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen.

(19) Uusia vaatimuksia elintarvikkeita 
koskevista pakollisista tiedoista olisi 
kuitenkin hyväksyttävä vain tarpeen 
mukaan, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta sekä 
läpinäkyvyyden ja kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska tarkoituksena on pysyä täysin toimivia sisämarkkinoita koskevien EU:n nykyisten 
tavoitteiden puitteissa, on ratkaisevan tärkeää, että kaikki uudet vaatimukset ilmoitetaan 
kaikille sidosryhmille, jotka tutkivat niitä perusteellisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat 
perusteltuja ja että ne eivät estä tavaroiden vapaata liikkuvuutta. 

Tarkistus 152
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien 
tietojen alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuulemisen avulla 
on määrä helpottaa elintarvikkeita 
koskeviin tietoihin liittyvien vaatimusten 

Poistetaan.
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oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Or. en

Perustelu

Sellaisten sääntöjen hyväksyminen, joilla muutetaan pakollisten tietojen luetteloa, ja se, että 
tietyt tiedot voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin merkitsee suurta muutosta asetukseen, 
minkä vuoksi siihen ei pitäisi soveltaa komitologiamenettelyä vaan yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 153
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien 
tietojen alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuulemisen avulla 
on määrä helpottaa elintarvikkeita 
koskeviin tietoihin liittyvien vaatimusten 
oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisten sääntöjen hyväksyminen, joilla muutetaan pakollisten tietojen luetteloa, ja se, että 
tietyt tiedot voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin merkitsee suurta muutosta asetukseen, 
minkä vuoksi siihen ei pitäisi soveltaa komitologiamenettelyä vaan yhteispäätösmenettelyä.
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Tarkistus 154
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien 
tietojen alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuulemisen avulla 
on määrä helpottaa elintarvikkeita 
koskeviin tietoihin liittyvien vaatimusten 
oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisten sääntöjen hyväksyminen, joilla muutetaan pakollisten tietojen luetteloa, ja se, että 
tietyt tiedot voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin merkitsee suurta muutosta asetukseen, 
minkä vuoksi siihen ei pitäisi soveltaa komitologiamenettelyä vaan yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 155
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien 
tietojen alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuulemisen avulla 

Poistetaan.
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on määrä helpottaa elintarvikkeita 
koskeviin tietoihin liittyvien vaatimusten 
oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Or. en

Perustelu

Sellaisten sääntöjen hyväksyminen, joilla muutetaan pakollisten tietojen luetteloa, ja se, että 
tietyt tiedot voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin merkitsee suurta muutosta asetukseen, 
minkä vuoksi siihen ei pitäisi soveltaa komitologiamenettelyä vaan yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 156
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien 
tietojen alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin 
tavoin. Sidosryhmien kuulemisen avulla 
on määrä helpottaa elintarvikkeita 
koskeviin tietoihin liittyvien vaatimusten 
oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komitologiamenettelyä voidaan soveltaa ainoastaan toissijaisiin toimiin; kaikista sitoviin 
säännöksiin tehtävistä muutoksista päätetään yhteispäätösmenettelyssä.
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Tarkistus 157
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja näin ollen 
kirjasinkoon, kirjasintyypin, värin ja 
kontrastin kaltaisia tekijöitä olisi 
käsiteltävä yhdessä, jotta varmistettaisiin 
kuluttajien tyytyväisyys elintarvikkeiden 
etiketteihin.

Or. en

Perustelu

Merkintöjen luettavuus on kuluttajan kannalta ratkaisevan tärkeää ja sitä olisi vaadittava 
myös uuden asetuksen puitteissa. Merkintöjen luettavuutta olisi arvioitava kirjasinkoon lisäksi 
myös monella muulla perusteella. 

Tarkistus 158
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
täsmällisiä, selviä, helposti luettavia ja 
ymmärrettäviä, jotta niistä olisi apua 
kuluttajille, jotka haluavat tehdä tietoisia
elintarvike- ja ruokavaliovalintoja. 
Tutkimustulosten mukaan luettavuus on 
tärkeä tekijä, kun halutaan maksimoida 



AM\765208FI.doc 13/116 PE416.699v02-00

FI

sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja pieni kirjasinkoko 
on yksi suurimmista syistä siihen, että 
kuluttajat ovat tyytymättömiä 
elintarvikkeiden etiketteihin.

etiketteihin sisältyvien tietojen 
mahdollisuudet vaikuttaa lukijoihinsa, ja 
pieni kirjasinkoko on yksi suurimmista 
syistä siihen, että kuluttajat ovat 
tyytymättömiä elintarvikkeiden 
etiketteihin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon kaikki kuluttajat ja sillä halutaan tehdä johdanto-osan 
kappaleesta johdonmukainen, samalla kun vahvistetaan etikettejä koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 159
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomasekoituksilla (tunnetaan myös nimityksellä limuviina) on itse asiassa joitakin 
ominaisuuksia, jotka edellyttäisivät enemmän huomiota kuluttajatiedotusta koskevassa 
lainsäädännössä. Ne houkuttelevat kovasti nuoria ja voivat vaikuttaa sekä juomisen 
lisääntymiseen ja juomisen aloittamisiän alenemiseen. Ne sisältävät keinotekoisia, karamellin 
kaltaisia värejä ja makuja (alkoholin maun peittämiseksi) ja runsaasti sokeria. Jotkut 
sisältävät myös stimulantteja, kuten kofeiinia, ginsengiä, tauriinia tai guaranaa.
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Tarkistus 160
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
alkoholipitoisista juomista tietoja, jotka 
ovat tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, komissio ja asianomaiset 
toimijat suorittavat tutkimuksia sen 
toteamiseksi, mitkä tiedot ovat 
hyödyllisimpiä kuluttajille ja miten ne 
ilmoitetaan toimivimmalla tavalla.

Or. de

Perustelu

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

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

Tarkistus 161
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholia sisältävät 
juomasekoitukset olisi merkittävä 
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tietoja niiden ainesosista. sellaisiksi ja niissä olisi annettava tietoja 
niiden ainesosista sekä ilmoitettava 
alkoholipitoisuus.

Or. fr

Perustelu

Alkoholia sisältävät juomasekoitukset olisi merkittävä sellaisiksi esimerkiksi mainitsemalla 
selvästi, että ne sisältävät alkoholia ja ilmoittamalla niiden alkoholipitoisuus. Kuluttajille on 
alkoholin vastaisten ja liiallisen alkoholinkäytön torjuntaa koskevien toimien yhteydessä 
tiedotettava riittävästi alkoholipitoisten juomasekoitusten erityisominaisuuksista.

Tarkistus 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, kaikissa alkoholijuomissa, 
myös viineissä, oluissa, tislatuissa 
alkoholijuomissa ja alkoholia sisältävissä 
juomasekoituksissa on annettava tietoja 
niiden ainesosista. 

Or. en

Tarkistus 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholia sisältävissä 

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

annettava tietoja niiden ainesosista.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, tätä säännöstä on 
sovellettava kaikkiin alkoholijuomiin.

Tarkistus 164
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa myös alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Erityisen 
tärkeää tämä on kuluttajille, joilla on esimerkiksi diabetes.

Tarkistus 165
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 

Poistetaan.
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yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

Or. fi
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Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa myös alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Erityisen 
tärkeää tämä on kuluttajille, joilla on esimerkiksi diabetes.

Tarkistus 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 167
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista.
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Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 168
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 

(28) Kuluttajien tarve saada tietoa 
alkoholipitoisista juomista on 
määriteltävä selkeästi. Tämän asetuksen 
tiettyjä säännöksiä ei siksi voida soveltaa 
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markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti.
Kyseisessä säädöksessä muun muassa
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa ehdottaa 
tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia. 

alkoholipitoisiin juomiin. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä: neuvoston asetus (EY) 
N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 1999, ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1601/91. Sama pätee tislattujen 
alkoholijuomien merkintään (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
110/2008). Jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa alkoholipitoisia juomia 
koskevien tietojen antamiseen ja taataan 
yhteensopivuus muiden yhteisön 
säännösten kanssa, alkoholipitoisten 
juomien etiketissä ei tässä asetuksessa 
pitäisi velvoittaa ilmoittamaan tietoja 
ainesosista tai ravintoarvoista. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia. 

Or. de
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Perustelu

Jos viiniin, olueeseen ja tislattuihin väkijuomiin sovelletaan poikkeusta, mutta muihin 
alkoholipitoisiin juomiin ei, alalla ei päästä yhdenvertaiseen kohteluun. Tietyllä tavalla 
määriteltyjä tuotteita suosittaisiin ja muita syrjittäisiin. Kuluttajille annettaisiin 
harhaanjohtavaa tietoa eri tuotteiden suhteellisesta koostumuksesta. Poikkeusajanjaksoa 
tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää kuluttajien tarpeet ja taata johdonmukainen 
menettely. 

Tarkistus 169
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 ja 
10 päivänä toukokuuta 1991 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1601/1991 on säädetty kattavasti useista 
teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat 
kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien ja 
viinituotteiden päällysmerkintöjä, ja otettu 
näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun 
vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
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sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 170
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
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aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. 

Or. en

Perustelu

Tätä kohtaa on sovellettava myös alkoholijuomiin.

Tarkistus 171
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille (28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
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tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 ja 
10 päivänä toukokuuta 1991 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1601/1991 on säädetty kattavasti useista 
teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat 
kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien ja 
viinituotteiden päällysmerkintöjä, ja otettu 
näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun 
vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan 
kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. 
Muissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijat voivat harkintansa mukaan 
päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(29) Tuotteessa käytetyn maatalousraaka-
aineen alkuperämaa olisi ilmoitettava 
sopivimmalla tavalla täydellisen
avoimuuden ja jäljitettävyyden
takaamiseksi. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. en
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Perustelu

Ehdotukseen on lisättävä lähtöisyyspaikasta erillinen alkuperämaan määritelmä.

Tarkistus 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta. Muissa tapauksissa 
elintarvikealan toimijat voivat harkintansa 
mukaan päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava
elintarvikkeen yhden ainoan ainesosan 
osalta ja monista ainesosista koostuvan 
elintarviketuotteen merkittävän ainesosan 
ja tunnusomaisen ainesosan/-osien 
osalta; ja samoin, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia 
harhaan kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. 
Muissa tapauksissa elintarvikealan toimijat 
voivat harkintansa mukaan päättää 
alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa 
koskevien tietojen antamisesta. 
Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi 
kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla luodaan toimialalle 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan kuluttajien ymmärrystä 
elintarvikkeen alkuperämaahan tai 
lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. 
Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan 
toimijan nimeen tai osoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Alkuperämaa/lähtöisyyspaikka on hyvin arvokasta tietoa useimmille kuluttajille. Siksi pitäisi 
olla pakollista antaa se yhdestä ainoasta ainesosasta koostuvien elintarvikkeiden osalta ja 
kyseen ollessa monista ainesosista koostuvista elintarviketuotteista merkittävän ainesosan ja 
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tunnusomaisen ainesosan/-osien osalta.

Tarkistus 174
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta. Muissa tapauksissa 
elintarvikealan toimijat voivat harkintansa 
mukaan päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(29) Elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan ilmoittamisen olisi oltava 
pakollista, jos sen ilmoittamatta jättäminen 
johtaa todennäköisesti kuluttajia harhaan 
kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. 
Muissa tapauksissa elintarvikealan toimijat 
voivat harkintansa mukaan päättää 
alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa 
koskevien tietojen antamisesta. 
Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi 
kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla luodaan toimialalle 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan kuluttajien ymmärrystä 
elintarvikkeen alkuperämaahan tai 
lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. 
Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan 
toimijan nimeen tai osoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat Euroopan 

(31) Muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat Euroopan 
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yhteisön säännöt on vahvistettu yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2913/92, ja sen soveltamista koskevat 
säännökset sisältyvät tietyistä yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista 
koskevista säännöksistä 2 päivänä 
heinäkuuta 1993 annettuun komission 
asetukseen (ETY) N:o 2454/93. 
Elintarvikkeiden alkuperämaan määritys 
perustuu näihin sääntöihin, jotka ovat 
tuttuja kaupan alan toimijoille ja 
viranomaisille ja tämän pitäisi helpottaa 
säännöstön täytäntöönpanoa. 

yhteisön säännöt on vahvistettu yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2913/92, ja sen soveltamista koskevat 
säännökset sisältyvät tietyistä yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista 
koskevista säännöksistä 2 päivänä 
heinäkuuta 1993 annettuun komission 
asetukseen (ETY) N:o 2454/93. 
Elintarvikkeiden alkuperämaan määritys 
perustuu näihin sääntöihin, jotka ovat 
tuttuja kaupan alan toimijoille ja 
viranomaisille ja tämän pitäisi helpottaa 
säännöstön täytäntöönpanoa. Lihaan ja 
lihaa sisältäviin elintarvikkeisiin olisi 
sovellettava eriytettyjä sääntöjä syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikka huomioon 
ottaen.

Or. en

Perustelu

Lihan kohdalla ei ole asianmukaista ilmoittaa ainoastaan yksi alkuperäpaikka, jos syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikat eivät ole samoja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläinten 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikat ovat kuluttajille erittäin tärkeitä. 

Tarkistus 176
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a)Pakkauksen etupuolella olevat 
ravintoarvotiedot on selitettävä.

Or. en
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Tarkistus 177
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kuluttajien olisi oltava tietoisia siitä, 
miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Komissio ja 
asianomaiset toimijat suorittavat sen 
vuoksi tutkimuksia sen toteamiseksi, 
mitkä tiedot ovat hyödyllisimpiä 
kuluttajille ja miten ne ilmoitetaan 
toimivimmalla tavalla.

Or. de

Perustelu

Alkoholipitoisten juomien ravintoarvojen ja ainesosien ilmoittamista olisi edelleen harkittava. 
Komission olisi ehdotettava yhtenäisiä toimintatapoja, joita voidaan soveltaa yhtäläisesti 
kaikkiin alkoholijuomiin.

Tarkistus 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, tätä säännöstä on 
sovellettava kaikkiin alkoholijuomiin. 

Tarkistus 180
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
kuluttajat haluavat tietoja neljästä 
tärkeimmästä ravintoaineesta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai 'pakkauksen etupuolella', 
koska ne ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä 
Pakkauksen etupuolella olisi pakko 
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etiketin pääasialliseen nähtävissä olevaan
kenttään.

esittää tämä rajoitettu määrä 
ravintoarvotietoja ja pakkauksen 
takapuolella täydellisempi 
ravintoarvoilmoitus. Lisäksi pakkauksen 
takapuolella pitäisi tehdä selväksi 
kuluttajille erillisellä ilmoituksella, jos 
elintarvike sisältää geenimuunneltuja 
organismeja ja/tai on valmistettu 
nanoteknologioiden avulla.

Or. en

Perustelu

Tutkimus osoittaa, että kuluttajat haluavat pakollisia tietoja rajoitetusta määrästä 
ravintoaineita pakkauksen etupuolelle ostopäätöksen helpottamiseksi. Suurin osa kuluttajista 
haluaa, että näitä rajoitettuja tietoja täydennetään yksityiskohtaisemmalla pakollisella 
ravintoarvoilmoituksella pakkauksen takapuolella.

Tarkistus 181
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tietyissä jäsenvaltioissa 
saatujen tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai 'pakkauksen etupuolella' olevat 
tiedot ravintoaineista/ainesosista ovat 
kuluttajien mielestä hyödyllisiä 
ostopäätöksiä tehtäessä. Kuluttajat voivat 
siten helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, jos tällaiset tiedot on sijoitettu
etiketin pääasialliseen nähtävissä olevaan 
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kenttään. Jotta kuluttajat voisivat tehdä 
tietoisia valintoja tällaisia elintarvikkeita 
ostaessaan, olisi pakkauksen etupuolella 
annettavien olennaisten tietojen 
alapuolella oltava helposti nähtävissä 
oleva, luettava, selkeä ja ymmärrettävä 
merkintä, jossa viitataan pakkauksen 
takapuolella tai sivussa olevaan 
ravintoarvoilmoitukseen. 

Or. fr

Perustelu

Pakkauksen etupuolella annettavat tiedot eivät riitä takaamaan tietoisia kuluttajien valintoja. 
On viitattava ravintoarvoilmoitukseen, joka sisältää muita tarpeellisia tietoja. Tarkistuksella 
tehdään alkuperäisestä sanamuodosta yksiselitteisempi.

Tarkistus 182
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulokset ovat 
osoittaneet, että kuluttajat haluavat tietoja 
neljästä tärkeimmästä ravintoaineesta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai 'pakkauksen etupuolella', 
koska nämä tiedot ovat kuluttajien 
mielestä hyödyllisiä ostopäätöksiä 
tehtäessä. Pakkauksen etupuolella olisi 
pakko esittää tämä rajoitettu määrä 
ravintoarvotietoja ja pakkauksen 
takapuolella täydellisempi 
ravintoarvoilmoitus.
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Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät 
järjestelmistä, jotka ovat selittäviä, koska 
ne voivat auttaa heitä tekemään nopeasti 
tietoon perustuvia valintoja. Saatavilla 
oleva näyttö on osoittanut, että 
yksinkertaistettu merkintäjärjestelmä, 
joka käsittää monivärisen koodin 
ravintoarvotietojen helpompaa ja 
nopeampaa tulkintaa varten, on paras ja 
kuluttajien keskuudessa eniten pidetty 
vaihtoehto. 

Or. en

Perustelu

Saatavilla oleva näyttö on osoittanut, että kuluttajat pitävät parhaana ravintoarvotietojen 
ilmoittamista pakkauksen etupuolella selittävän osan kautta, nimittäin moniväristä koodia, 
koska se auttaa heitä tekemään nopeasti ja helposti tietoon perustuvia elintarvikevalintoja. 
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Tarkistus 184
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista 
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti tietoon perustuvia 
valintoja. Koko yhteisön alueen kattavaa 
näyttöä siitä, miten keskivertokuluttaja 
ymmärtää tiedon vaihtoehtoisen 
ilmaisumuodon ja käyttää sitä, kerätään ja 
analysoidaan vielä. Lisääntynyt näyttö 
osoittaa kuitenkin, että yksinkertaistettu 
merkintäjärjestelmä, joka käsittää 
monivärisen koodin ravintoarvotietojen 
helpompaa ja nopeampaa tulkintaa 
varten, on paras ja kuluttajien 
keskuudessa eniten pidetty vaihtoehto. 

Or. en

Tarkistus 185
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista 

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

järjestelmistä, jotka ovat selittäviä, koska 
ne voivat auttaa heitä tekemään nopeasti 
tietoon perustuvia valintoja. Saatavilla 
oleva näyttö on osoittanut, että 
yksinkertaistettu merkintäjärjestelmä, 
joka käsittää monivärisen koodin 
ravintoarvotietojen helpompaa ja 
nopeampaa tulkintaa varten, on paras ja 
kuluttajien keskuudessa eniten pidetty 
vaihtoehto. 

Or. en

Perustelu

Saatavilla oleva näyttö on osoittanut, että kuluttajat pitävät parhaana ravintoarvotietojen 
ilmoittamista pakkauksen etupuolella selittävän osan kautta, nimittäin moniväristä koodia, 
koska se auttaa heitä tekemään nopeasti ja helposti tietoon perustuvia elintarvikevalintoja. 

Tarkistus 186
Nicodim Bulzesc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista 
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti tietoon perustuvia 
valintoja. Koko yhteisön alueen kattavaa 
näyttöä siitä, miten keskivertokuluttaja 
ymmärtää tiedon vaihtoehtoisen 
ilmaisumuodon ja käyttää sitä, kerätään ja 
analysoidaan vielä. Lisääntynyt näyttö 
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mahdollisuudet kehittää erilaisia 
järjestelmiä ja jatkaa tutkimuksia siitä, 
miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät niitä, jotta tarvittaessa 
voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

osoittaa kuitenkin, että yksinkertaistettu 
merkintäjärjestelmä, joka käsittää 
monivärisen koodin ravintoarvotietojen 
helpompaa ja nopeampaa tulkintaa 
varten, on paras ja kuluttajien 
keskuudessa eniten pidetty vaihtoehto. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastaa tutkimusta, joka on osoittanut, että kuluttajat haluavat rajoitetut 
ravintoarvotiedot pakkauksen etupuolella selittävän osan kanssa. He pitävät parhaana 
punaisen, keltaisen ja vihreän värin käyttöä osoittamaan, onko elintarvikkeen kyseinen 
ravintoarvo korkea, keskimääräinen tai alhainen. Korkean, keskimääräisen tai matalan 
viitearvojen määritelmä olisi vahvistettava EFSA:n hyväksymän puolueettoman tieteellisen 
lausunnon kautta. 

Tarkistus 187
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Komissio antaa viimeistään viisi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tutkimuksista, joissa 
selvitetään, miten kuluttajat erilaisia 
järjestelmiä soveltavissa eri 
jäsenvaltioissa ymmärtävät 
elintarvikkeista annettavia tietoja. 
Komissio esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen eri 
tiedotusjärjestelmien ja -toimien 
yhdistämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Koska tässä ehdotuksessa sallitaan erityiset tiedotusjärjestelmät jäsenvaltioissa, on 
tarkoituksenmukaista, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle määräajan 
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kuluessa kertomuksen ja ehdottaa tarvittaessa nykyisen lainsäädännön tarkistamista 
yhdistääkseen eri järjestelmät yhdeksi järjestelmäksi. 

Tarkistus 188
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden 
määrää sekä vertailuindikaattoreita 
koskevaa ravintoarvoilmoitusta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä helposti tunnistettavassa 
muodossa ja näkyvässä paikassa, minkä 
perusteella on mahdollista arvioida 
elintarvikkeen ravitsemukselliset 
ominaisuudet, olisi kokonaisuudessaan 
pidettävä ravintoarvoilmoitukseen 
kuuluvana eikä sitä pitäisi käsitellä 
ryhmänä yksittäisiä väitteitä.

Or. en

Tarkistus 189
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden 
määrää sekä vertailuindikaattoreita 
koskevaa ravintoarvoilmoitusta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä helposti tunnistettavassa 
muodossa ja näkyvässä paikassa, minkä 
perusteella on mahdollista arvioida 
elintarvikkeen ravitsemukselliset 
ominaisuudet, olisi kokonaisuudessaan 
pidettävä ravintoarvoilmoitukseen 
kuuluvana eikä sitä pitäisi käsitellä 
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väitteitä. ryhmänä yksittäisiä väitteitä.

Or. en

Tarkistus 190
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden 
määrää sekä vertailuindikaattoreita 
koskevaa ravintoarvoilmoitusta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä helposti tunnistettavassa 
muodossa ja näkyvässä paikassa, minkä 
perusteella on mahdollista arvioida 
elintarvikkeen ravitsemukselliset 
ominaisuudet, olisi kokonaisuudessaan 
pidettävä ravintoarvoilmoitukseen 
kuuluvana eikä sitä pitäisi käsitellä 
ryhmänä yksittäisiä väitteitä.

Or. en

Tarkistus 191
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden 
määrää sekä vertailuindikaattoreita 
koskevaa ravintoarvoilmoitusta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä helposti tunnistettavassa 
muodossa, minkä perusteella on 
mahdollista arvioida elintarvikkeen 
ravitsemukselliset ominaisuudet, olisi 
kokonaisuudessaan pidettävä 
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sitä pitäisi käsitellä ryhmänä yksittäisiä 
väitteitä.

ravintoarvoilmoitukseen kuuluvana eikä 
sitä pitäisi käsitellä ryhmänä yksittäisiä 
väitteitä.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 192
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita ja 
paikallisten vähittäisliikkeiden tai 
suurtalouksien valmistamia ja suoraan 
loppukuluttajille toimittamia valmiiksi 
pakattuja elintarvikkeita ja aterioita 
koskevien tietojen antamisesta, jos nämä 
elintarvikkeet ja ateriat on valmistettu 
standardisoimattomalla tavalla, jossa 
ainesosat ja reseptit voivat vaihdella 
usein. . Mahdollisista allergeeneista 
annettavia tietoja pidetään varsin tärkeinä, 
vaikka muiden tietojen tarve on kuluttajien 
keskuudessa tällaisissa tapauksissa 
vähäinen. On saatu näyttöä siitä, että 
useimpien ruoka-allergiareaktioiden 
aiheuttajat voidaan jäljittää 
pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

Or. en
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Perustelu

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

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

Tarkistus 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus päättää, mitkä tiedot ovat pakollisia pakkaamattomien 
elintarvikkeiden osalta. Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevaa nykyjärjestelmää ei pitäisi 
muuttaa, koska sillä ei ole vaikutuksia sisämarkkinoihin. 
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Tarkistus 194
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida antaa 
tässä asetuksessa yhdenmukaistettavalla 
alalla muita kuin siinä vahvistettuja 
säännöksiä, ellei tässä asetuksessa siitä 
nimenomaisesti säädetä.

(42) Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida antaa 
tässä asetuksessa yhdenmukaistettavalla 
alalla muita kuin siinä vahvistettuja 
säännöksiä, ellei tässä asetuksessa siitä 
nimenomaisesti säädetä. Koska kansalliset 
merkintävaatimukset kuitenkin saattavat 
toimia vapaan liikkuvuuden esteinä 
sisämarkkinoilla, jäsenvaltioiden olisi 
osoitettava asianomaisten toimien 
välttämättömyys ja määritettävä toimet, 
joihin ne ryhtyvät sen varmistamiseksi, 
että vaatimuksia sovelletaan kauppaa 
vähiten rajoittavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat sääntöjen yksinkertaistaminen ja 
sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen. Koska kansalliset säännöt aiheuttavat 
lisäkustannuksia alan yrityksille ja haittaavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta, olisi 
vaadittava todisteita niiden käyttöönoton perusteluista ja sen todistamista, että kansalliset 
säännöt eivät rajoita tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 195
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Kansallisissa järjestelmissä, jotka 
koostuvat yksinomaan ei-sitovista 
säännöistä, olisi oltava mahdollista 
käyttää ravintoarvojen ilmoittamiseen 
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graafisia kuvia tai symboleja, edellyttäen 
että niillä ei johdeta kuluttajia harhaan ja 
että on olemassa näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja kykenee 
ymmärtämään tällaisen esitystavan.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus käyttää edelleen sellaisia tuotetietoja 
(esim. ruotsalainen avaimenreikätunnus), jotka ovat osoittautuneet toimiviksi kuluttajan 
kannalta.

Tarkistus 196
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta intressiryhmät, erityisesti pienet 
ja keskisuuret yritykset, pystyisivät 
antamaan ravintoarvotietoja tuotteistaan, 
ravintoarvotiedot pakollisiksi tekevät 
sovellettavat toimenpiteet olisi otettava 
käyttöön asteittain soveltamalla 
pidennettyjä siirtymäaikoja ja 
myöntämällä mikroyrityksille 
ylimääräinen siirtymäaika.

(49) Jotta erityisesti elintarvikealan 
pienteollisuuden ja vähittäiskaupan
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joihin 
kuuluvat myös suurtaloudet, ja 
elintarvikkeiden suoramarkkinointia 
maataloudessa harjoittavia ei 
kuormitettaisi liikaa, niiden tuotteilta ei 
pitäisi edellyttää ravintoarvoilmoitusta.

Or. de

Perustelu

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 197
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta intressiryhmät, erityisesti pienet 
ja keskisuuret yritykset, pystyisivät 
antamaan ravintoarvotietoja tuotteistaan, 
ravintoarvotiedot pakollisiksi tekevät 
sovellettavat toimenpiteet olisi otettava 
käyttöön asteittain soveltamalla 
pidennettyjä siirtymäaikoja ja 
myöntämällä mikroyrityksille 
ylimääräinen siirtymäaika.

(49) Jotta pienille ja keskisuurille 
yrityksille, joihin luetaan kaikki 
suurtaloudet (esim. ravintolat, 
henkilöstöruokalat, koulut, päiväkodit ja 
sairaalat) ei aiheutuisi kohtuutonta 
rasitusta ja byrokratiaa, niihin ei pitäisi 
soveltaa vaatimusta ravintoarvotietojen 
ilmoittamisesta.

Or. sv

Perustelu

Hallinnollinen rasitus, joka saattaisi aiheutua siitä, että yrityksiin, jotka ovat suoraan 
yhteydessä lopulliseen kuluttajaan, ei sovellettaisi poikkeusta ravintoarvotietojen 
ilmoittamista koskevasta vaatimuksesta, olisi kohtuuton. Koska ravintoarvot vaihtelevat 
tällaisessa toiminnassa lähes päivittäin käytetystä raaka-aineesta riippuen, vaatimus on 
kohtuuton.

Tarkistus 198
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Laajakantoiset kaikkia tuotteita koskevat allergeenimerkinnät olisivat lähes mahdottomia, kun 
on kyse tuotteista, joita ei ole esipakattu, ja ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
jalostuspinta-alaltaan rajatuilla tiloilla ilmenee ristikontaminaatiota. 

Tarkistus 199
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tässä asetuksessa säädetään yleisistä 
periaatteista, vaatimuksista ja 
velvollisuuksista, jotka liittyvät 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin ja 
erityisesti elintarvikkeiden merkintöihin. 
Siinä säädetään keinoista, joilla taataan 
kuluttajien oikeus tiedonsaantiin, ja 
menettelyistä elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamiseksi, ottaen huomioon 
tarve varmistaa riittävä joustavuus, jonka 
ansiosta voidaan vastata tulevaan 
kehitykseen ja uusiin tietovaatimuksiin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

1 artiklan 2 kohta käsittelee tavoitetta, jolla ei ole selvää preskriptiivistä sisältöä. 
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Laatimissyistä se olisi siis poistettava asetuksen preskriptiivisestä tekstistä tai korkeintaan 
sisällytettävä johdanto-osan kappaleena.

Tarkistus 200
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Sitä ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka 
pakataan myyntipaikalla ennen niiden 
toimittamista lopulliselle kuluttajalle.
Tätä asetusta sovelletaan 
liikenteenharjoittajien tarjoamiin 
ateriapalveluihin vain yhteisön alueella 
sijaitsevien paikkakuntien välisillä 
reiteillä.

Or. de

Perustelu

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
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Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

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

Tarkistus 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Yritykset, joissa on alle 10 työntekijää ja 
joiden vuotuinen liikevaihto tai tase on 
alle 2 miljoonaa euroa, jätetään tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to SMEs. 
The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they would face 
a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou Turnov or Balance sheet 
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nt er total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

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

Tarkistus 202
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää asetuksen soveltamisalaa ja sulkee pois B2B:n yhteydessä annettavat 
tiedot, jotka eivät ole loppukuluttajan kannalta hyödyllisiä.
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Tarkistus 203
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää asetuksen soveltamisalaa ja sulkee pois B2B:n yhteydessä annettavat 
tiedot, jotka eivät ole loppukuluttajan kannalta hyödyllisiä.

Tarkistus 204
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavassa 
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia.

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavassa 
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia.

Komissio julkistaa … mennessä laajan ja 
päivitetyn merkintävaatimusten luettelon 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavan 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti. 
Komission toimittaa viimeistään ... 
[18 kuukauden kuluttua] Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
siitä, missä määrin mainitut 
merkintävaatimukset noudattavat tämän 
asetuksen vaatimuksia. Komissio liittää 
tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvan ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen on tämän ehdotuksen tärkeimpiä tavoitteita. 

Liian monet alakohtaiset EU:n direktiivit ja asetukset sisältävät merkintäsääntöjä.

On välttämätöntä koota ne yhteen, todentaa niiden yhdenmukaisuus yleisten periaatteiden 
kanssa ja antaa kaikki tämä valtava vaatimusten kokonaisuus kaikkien elintarvikeketjun 
toimijoiden ja sidosryhmien käyttöön siten, että mahdollinen yhteensopimattomuus yleisten 
sääntöjen kanssa otetaan huomioon.

Tarkistus 205
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavassa 
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia.

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavassa 
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia. Komissio julkaisee 
[asetuksen voimaantuloon] mennessä 
luettelon kaikista yhteisön 
erityissäännöksistä, joissa käsitellään 
tiettyjen elintarvikkeiden merkintöjä ja 
asettaa tämän luettelon saataville 
Internetissä.

Or. de

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistus 206
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavassa
yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä 
merkintävaatimuksia.

4. Tätä asetusta ei sovelleta
yksityishenkilöiden suorittamaan 
elintarvikkeiden tilapäiseen käsittelyyn, 
tarjoiluun tai myyntiin
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja muissa 
senkaltaisissa tapahtumissa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella saatetaan lainsäädäntö johdanto-osan 15 kappaleen mukaiseksi 
vapauttamalla hyväntekeväisyystapahtumat ja kertaluonteiset tapahtumat. 

Tarkistus 207
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'elintarvikkeita koskevilla tiedoilla' 
tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat 
elintarviketta ja jotka annetaan lopullisen 
kuluttajan saataville etiketillä, muulla 
mukana seuraavalla materiaalilla tai 
millä tahansa muulla keinolla, modernin 
teknologian välineet ja sanallinen viestintä
mukaan luettuina. Se ei kata kaupallista 
viestintää sellaisena kuin se on 
määriteltynä tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 

a) 'elintarvikkeita koskevilla tiedoilla'
tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat 
elintarviketta ja jotka annetaan lopullisen 
kuluttajan saataville etiketillä, tai millä 
tahansa muulla elintarvikealan toimijan 
kaupallisella tiedotteella, mukaan lukien 
mainonta ja markkinointi, joka liittyy 
välittömästi tuotteen myynnin 
edistämiseen, myymiseen tai 
toimittamiseen kuluttajille, modernin 
teknologian välineet mukaan luettuina. Se 
ei kata kaupallista viestintää sellaisena kuin 
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oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/31/EY;

se on määriteltynä tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 
päivänä kesäkuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/31/EY;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on liian laaja, koska se kattaisi myös muuhun kuin kaupalliseen 
tarkoitukseen annettavat tiedot. Sanamuoto olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EY) N:o 
178/2002 3 artiklan 3 kohdan kanssa sekä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin 2005/29/EY 2 artiklan d alakohdan kanssa sen varmistamiseksi, että määritelmän 
soveltamisala rajoitetaan koskemaan elintarvikealan toimijoita ja loppukuluttajille 
suunnattuja kaupallisia tiedotteita.

Tarkistus 208
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetulla lainsäädännöllä' tarkoitetaan 
yhteisön säännöksiä, jotka liittyvät 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, 
erityisesti merkintöihin, mukaan luettuna 
yleisluontoiset säännöt, joita sovelletaan 
kaikkiin elintarvikkeisiin tai määrättyihin 
elintarvikkeisiin, sekä säännöt, joita 
sovelletaan ainoastaan tiettyihin 
elintarvikkeisiin;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä säännös on tarpeeton. Mikä on oikeudellinen elintarviketietoa koskeva säännös, 
ilmenee kunkin säännöksen sisällöstä. Siksi 2 artiklan 2 kohdan b alakohta olisi poistettava.
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Tarkistus 209
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'elintarvikkeita koskevilla pakollisilla 
tiedoilla' tarkoitetaan niitä tietoja, jotka 
on yhteisön lainsäädännön mukaan 
annettava lopulliselle kuluttajalle;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä säännös on tarpeeton. Tässä määritelmässä sanotaan ainoastaan, että pakolliset tiedot 
ovat niitä, joita lainsäädännössä edellytetään (pleonasmi). Siksi 2 artiklan 2 kohdan 
c alakohta olisi poistettava.

Tarkistus 210
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella'
tarkoitetaan lopulliselle kuluttajalle ja 
suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua 
myyntiyksikköä, joka käsittää 
elintarvikkeen ja pakkauksen, johon 
elintarvike on pantu ennen myytäväksi 
tarjoamista, riippumatta siitä, peittääkö 
pakkaus elintarvikkeen kokonaan tai vain 
osittain, kuitenkin aina siten, että 
avaamatta tai vaihtamatta pakkausta 
sisällystä ei voi muuttaa, lukuun ottamatta 
myyntipaikalla esipakattuja, kuluttajille 
välittömästi myytäviä elintarvikkeita;

Or. fr
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Perustelu

Tämä selvennys on tarpeen "pakkaamattomien elintarvikkeiden" määritelmän käyttöönoton 
takia.

Tarkistus 211
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella'
tarkoitetaan lopulliselle kuluttajalle ja 
suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua 
myyntiyksikköä, joka käsittää 
elintarvikkeen ja pakkauksen, johon 
elintarvike on pantu ennen myytäväksi 
tarjoamista, riippumatta siitä, peittääkö 
pakkaus elintarvikkeen kokonaan tai vain 
osittain, kuitenkin aina siten, että 
avaamatta tai vaihtamatta pakkausta 
sisällystä ei voi muuttaa. Tätä säännöstä ei 
sovelleta elintarvikkeisiin, jotka eivät ole 
valmiiksi pakattuja. 

Or. de

Perustelu

"Pakkaamattomien elintarvikkeiden" uuden määritelmän edellyttämä selvennys.

Tarkistus 212
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella' 
tarkoitetaan lopulliselle kuluttajalle ja 
suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua 

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

joka käsittää elintarvikkeen ja pakkauksen, 
johon elintarvike on pantu ennen 
myytäväksi tarjoamista, riippumatta siitä, 
peittääkö pakkaus elintarvikkeen kokonaan 
tai vain osittain, kuitenkin aina siten, että 
avaamatta tai vaihtamatta pakkausta 
sisällystä ei voi muuttaa;

Or. de

Perustelu

Kielellinen mukautus direktiivissä 2000/13/EY (merkintädirektiivi) käytettyyn terminologiaan. 
Ei ole mitään syytä muuttaa vakiintuneita käsitteitä.

Tarkistus 213
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella'
tarkoitetaan lopulliselle kuluttajalle ja 
suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua 
myyntiyksikköä, joka käsittää 
elintarvikkeen ja pakkauksen, johon 
elintarvike on pantu ennen myytäväksi 
tarjoamista, riippumatta siitä, peittääkö 
pakkaus elintarvikkeen kokonaan tai vain 
osittain, kuitenkin aina siten, että 
avaamatta tai vaihtamatta pakkausta 
sisällystä ei voi muuttaa. Tätä säännöstä ei 
sovelleta elintarvikkeisiin, jotka eivät ole 
valmiiksi pakattuja. 

Or. de

Perustelu

"Pakkaamattomien elintarvikkeiden" uuden määritelmän edellyttämä selvennys.
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Tarkistus 214
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'elintarvikkeella, jota ei ole 
esipakattu' elintarviketta, jota tarjotaan 
lopulliselle kuluttajalle pakkaamattomana 
ja joka pakataan vasta kun se myydään 
lopulliselle kuluttajalle sekä 
elintarvikkeita ja tuoretuotteita, jotka 
esipakataan myyntipaikalla ja myydään 
välittömästi.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 215
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomalla elintarvikkeella' 
kaikkia elintarvikkeita, joita myydään 
kuluttajalle pakkaamattomina tai jotka 
pakataan kuluttajan toivomuksesta tai 
jotka pakataan myyntitiloissa välittömästi 
myytäviksi;

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 216
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomalla elintarvikkeella' 
elintarviketta, joka myydään kuluttajalle 
pakkaamattomana, pakattuna kuluttajan 
pyynnöstä tai pakattuna myyntipaikalla 
suoraan kuluttajalle myytäväksi;

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeita pakataan ja myydään monissa kaupoissa joko niin, että asiakkaat pakkaavat ne 
itse tai että myyntihenkilöstö avustaa niiden pakkaamisessa. 
Näillä elintarvikkeilla on samat erityisominaisuudet kuin pakkaamattomilla ja/tai kuluttajan 
pyynnöstä pakatuilla elintarvikkeilla. 
Näiden tuotteiden moninaisuus, niiden valmistus tai pienimuotoinen tuotanto kaupoissa tai 
pienissä sivuhuoneissa sekä niiden koostumuksen ja reseptien vaihtuvuus tekevät pakollisten 
tietojen ilmoittamisesta mahdotonta.

Tarkistus 217
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomalla elintarvikkeella' 
kaikkia elintarvikkeita, joita myydään 
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kuluttajalle pakkaamattomina tai jotka 
pakataan kuluttajan toivomuksesta tai 
jotka pakataan myyntitiloissa välittömästi 
myytäviksi;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 218
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetun ainesosan osat
mukaan luettuina, joka on mukana 
valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai 
jossakin muussa muodossa; jäämiä ei 
pidetä ainesosina;

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetun ainesosan kaikki 
ainesosat mukaan luettuina, joka on 
mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan 
tai jossakin muussa muodossa;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä ja mukautetaan sitä nykyisin käytettyihin käsitteisiin. Jos 
ainesosan osiin ei viitata, ei myöskään tarvitse selventää, että jäämiä ei pidetä ainesosina.
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Tarkistus 219
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetun ainesosan osat
mukaan luettuina, joka on mukana 
valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai 
jossakin muussa muodossa; jäämiä ei 
pidetä ainesosina;

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetut ainesosat mukaan 
luettuina, joka on mukana valmiissa 
tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa 
muodossa; jäämiä ei pidetä ainesosina;

Or. en

Perustelu

Ainesosan määritelmän muuttaminen vaikuttaisi epäsuotavalla tavalla yhteisön 
lainsäädäntöön, jossa viitataan ainesosan määritelmään (esimerkkinä asetus (EY) N:o 
1829/2003).

Tarkistus 220
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetun ainesosan osat
mukaan luettuina, joka on mukana 
valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai 
jossakin muussa muodossa; jäämiä ei 
pidetä ainesosina;

f) 'ainesosalla' tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta, elintarvikelisäaineet ja elintarvike-
entsyymit sekä koostetut ainesosat mukaan 
luettuina, joka on mukana valmiissa 
tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa 
muodossa;

Or. es
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Perustelu

Jäämien käsite olisi poistettava tästä määritelmästä, jotta se mukautettaisiin 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annettuun 
asetukseen (EY) N:o 178/2002. Tämän asetuksen 2 artiklaan sisältyvään elintarvikkeen 
määritelmään eivät sisälly jäämät ja epäpuhtaudet. On myös syytä korvata ilmaisu "koostetun 
ainesosan osat" ilmaisulla "koostetut ainesosat", jotta oltaisiin johdonmukaisia saman 
artiklan 2 kohdan h alakohdan kanssa. 

Tarkistus 221
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan (a) (i) alakohta sisältää alkuperämerkintää 
koskevan selkeän ja käytännöllisen säännön. Elintarviketeollisuus on perehtynyt mainittuun 
sääntöön ja se soveltamiseen, mikä ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia. Alkuperämaata ja 
lähtöisyyspaikkaa ei erotella toisistaan myöskään CODEXin tasolla. Tämä lähestymistapa 
olisi pidettävä voimassa EU:n lainsäädännössä direktiivin 2000/13/EY mukaisesti.

Tarkistus 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

josta elintarvikkeen ilmoitetaan tulevan ja 
joka ei ole 'alkuperämaa'; 

Or. en

Perustelu

Ehdotukseen on lisättävä lähtöisyyspaikasta erillinen alkuperämaan määritelmä.

Tarkistus 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Komission teksti Tarkistus

g a) 'alkuperämaalla' tarkoitetaan 
tuotteen valmistuksessa käytetyn 
pääasiallisen maatalousraaka-aineen 
alkuperäpaikkaa;

Or. en

Perustelu

Ehdotukseen on lisättävä lähtöisyyspaikasta erillinen alkuperämaan määritelmä.

Tarkistus 224
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'nähtävissä olevalla kentällä' tarkoitetaan 
kaikkia pakkauksen pintoja, jotka voidaan 
lukea yhdestä ja samasta katselukulmasta, 
minkä ansiosta merkintätiedot ovat 

k) 'nähtävissä olevalla kentällä'' 
tarkoitetaan kaikkia pakkauksen pintoja, 
jotka voidaan lukea yhdestä ja samasta 
katselukulmasta, minkä ansiosta 
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nopeasti ja helposti saatavilla ja kuluttajat 
voivat lukea nämä tiedot ilman että 
pakkausta tarvitsee kääntää edestakaisin;

merkintätiedot ovat nopeasti ja helposti
saatavilla ja kuluttajat voivat lukea nämä 
tiedot;

Or. de

Perustelu

Kielellinen mukautus direktiivissä 2000/13/EY (merkintädirektiivi) käytettyyn terminologiaan. 
Ilmaus "kääntää edestakaisin" on lisäksi ristiriidassa nykyisen oikeudellisen kannan kanssa ja 
mahdollisesti vaihtoehdon viitata pakkauksen muihin kohtiin kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 225
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l)' virallisella nimellä' tarkoitetaan 
elintarvikkeen nimeä, josta säädetään 
elintarvikkeeseen sovellettavissa yhteisön 
säännöksissä, tai jos tällaisia yhteisön 
säännöksiä ei ole, sitä nimeä, josta 
säädetään siinä jäsenvaltiossa 
sovellettavissa laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jossa 
elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

2 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan määritelmän merkitys epäselvä. Saksaksi termi 
'rechtmässige Bezeichnung' tarkoittaa nimitystä, joka ei ole vastoin mitään oikeudellista 
säännöstä. Sen vuoksi olisi parempi käyttää edelleenkin oikeudellisiin säännöksiin sisältyviä 
nimityksiä. Nämä on kuitenkin määriteltävä (pleonasmi). Määritelmiä ehdotetaan 
käsiteltäviksi 18 artiklan yhteydessä. 
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Tarkistus 226
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) 'tavanomaisella nimellä' tarkoitetaan 
nimeä, jonka sen jäsenvaltion kuluttajat, 
jossa elintarviketta myydään, hyväksyvät 
elintarvikkeen nimenä ilman, että se 
edellyttää lisäselvitystä;

m) 'vakiintuneella nimityksellä'
tarkoitetaan nimitystä, jonka sen 
jäsenvaltion kuluttajat, jossa elintarviketta 
myydään, hyväksyvät elintarvikkeen 
nimityksenä ilman, että se edellyttää 
lisäselvitystä;

Or. de

Perustelu

Merkintädirektiivissä 2000/13/EY tähän asti käytetty ilmaus "vakiintunut nimitys" olisi 
säilytettävä (vrt. 5 artiklan a kohta). 

Tarkistus 227
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'pääainesosilla' tarkoitetaan 
elintarvikkeen merkittäviä ja/tai 
tunnusomaisia ainesosia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuerämerkintää 
koskevaa sääntöä, ei ole mitään tarvetta siihen, että pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevat määritelmät, joita ei ole käytetty aikaisemmin, 
sisällytetään lainsäädäntöön. Koska me olemme määrätietoisesti kannattaneet 
yksinkertaistamista, me vastustamme yhä uusien ja uusien termien ja käsitteiden luomista 
ilman mitään näkyvää hyötyä.
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Uudet kriteerit ovat epäkäytännöllisiä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin tasolla ei ole samaa käytännön merkitystä kaikkien 
elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 228
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'pääainesosilla' tarkoitetaan 
elintarvikkeen merkittäviä ja/tai 
tunnusomaisia ainesosia;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsitettä ei tarvitse määritellä, koska sitä ei käytetä muualla asetuksessa. Kohta olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 229
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) 'merkittävällä ainesosalla' tarkoitetaan 
sitä elintarvikkeen ainesosaa, jonka osuus 
kyseisestä elintarvikkeesta on yli 50 
prosenttia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuerämerkintää 
koskevaa sääntöä, ei ole mitään tarvetta siihen, että pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevat määritelmät, joita ei ole käytetty aikaisemmin, 
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sisällytetään lainsäädäntöön. Koska me olemme määrätietoisesti kannattaneet 
yksinkertaistamista, me vastustamme yhä uusien ja uusien termien ja käsitteiden luomista 
ilman mitään näkyvää hyötyä.

Uudet kriteerit ovat epäkäytännöllisiä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin tasolla ei ole samaa käytännön merkitystä kaikkien 
elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 230
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) 'merkittävällä ainesosalla' tarkoitetaan 
sitä elintarvikkeen ainesosaa, jonka osuus 
kyseisestä elintarvikkeesta on yli 50 
prosenttia;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsitettä ei tarvitse määritellä, koska sitä ei käytetä muualla asetuksessa. Kohta olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 231
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 kohta – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) 'tunnusomaisella ainesosalla'
tarkoitetaan mitä tahansa elintarvikkeen 
ainesosaa, jonka kuluttaja yleensä liittää 
elintarvikkeen nimeen ja josta vaaditaan 
useimmissa tapauksissa määrän 
ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koska vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuerämerkintää 
koskevaa sääntöä, ei ole mitään tarvetta siihen, että pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevat määritelmät, joita ei ole käytetty aikaisemmin, 
sisällytetään lainsäädäntöön. Koska me olemme määrätietoisesti kannattaneet 
yksinkertaistamista, me vastustamme yhä uusien ja uusien termien ja käsitteiden luomista 
ilman mitään näkyvää hyötyä.

Uudet kriteerit ovat epäkäytännöllisiä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin tasolla ei ole samaa käytännön merkitystä kaikkien 
elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 232
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) 'tunnusomaisella ainesosalla' 
tarkoitetaan mitä tahansa elintarvikkeen 
ainesosaa, jonka kuluttaja yleensä liittää 
elintarvikkeen nimeen ja josta vaaditaan 
useimmissa tapauksissa määrän 
ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsitettä ei tarvitse määritellä, koska sitä ei käytetä muualla asetuksessa. Kohta olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 233
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) 'elintarvikkeen s) 'elintarvikkeen 
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vähimmäissäilyvyysajalla' tarkoitetaan 
ajankohtaa, johon saakka elintarvike 
asianmukaisesti säilytettynä säilyttää sille 
tyypilliset ominaisuudet;

vähimmäissäilyvyysajalla' tarkoitetaan 
ajankohtaa, johon saakka elintarvike 
asianmukaisesti säilytettynä säilyttää sille 
tyypilliset ominaisuudet ja josta lähtien 
sitä ei enää voida pitää kaupan;

Or. es

Perustelu

On hyvä tarkentaa tätä määritelmää lisäämällä maininta tuotteen kaupan pitämistä 
koskevista mahdollisuuksista. 

Tarkistus 234
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

s a) 'valmistusajankohdalla' 
päivämäärää, jona elintarvike on 
valmistettu sekä tarvittaessa pakattu ja 
pakastettu;

Or. de

Perustelu

Asetuksen 25 artiklan vuoksi tarpeellinen määritelmä.

Tarkistus 235
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) 'parhailla käytänteillä' tarkoitetaan 
standardeja, järjestelmiä, aloitteita tai 
mitä tahansa muita toimivaltaisten 

Poistetaan.
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viranomaisten vahvistamia toimia, joiden 
on osoitettu kokemuksen ja tutkimuksen 
perusteella olevan tehokkaimpia 
kuluttajien valtaosan kannalta ja joita 
pidetään malleina, joita muiden olisi 
noudatettava.

Or. de

Perustelu

Johdonmukainen seuraus lukujen 6 ja 7 poistamisesta.

Tarkistus 236
John Bowis

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'graafisilla muodoilla tai symboleilla' 
tarkoitetaan kokonaisuuden selvää 
visuaalista ilmaisua tai esitystä tai 
tuotteen erityistä ravintosisältöä 
muodossa, jossa voi olla numeroita, 
taulukkoja tai värikoodeja. 

Or. en

Tarkistus 237
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'valmistuspäivämäärällä' tarkoitetaan 
päivämäärää, jona elintarvike muuttuu 
kuvauksen mukaiseksi tuotteeksi. 

Or. en
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Perustelu

Kuluttajille annettavien tietojen parantamiseksi valmistuspäivämäärä olisi määriteltävä. 
Ehdotettu määritelmä vastaa Codexia ((CODEX STAN 1-1985).

Tarkistus 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'jalostamisella' tarkoitetaan prosessia, 
jossa yksi (tai useampi) maatalouden 
raaka-aine muutetaan lopulliseksi 
tuotteeksi. 

Or. en

Tarkistus 239
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'paikallisella tai maataloustuottajien 
torilla' tarkoitetaan toria, jolla 
maataloustuottajat, kasvattajat tai 
paikalliset elintarviketuottajat myyvät 
tuotettaan tai paikallista tuotettaan 
suoraan yleisölle. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus antaa joustavuutta elintarvikemerkintöjen täytäntöönpanoon paikallisilla ja 
maataloustuottajien toreilla.
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Tarkistus 240
Liam Aylward

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'pääasiallisella nähtävissä olevalla 
kentällä' tarkoitetaan 'pakkauksen 
etupuolta'. 

Or. en

Perustelu

"Pääasiallisen nähtävissä olevan kentän" selvennys.

Tarkistus 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä asetuksessa elintarvikkeen 
alkuperämaalla tarkoitetaan elintarvikkeen 
alkuperää sellaisena kuin se on 
määriteltynä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 23–26 artiklan mukaisesti.

3. Tässä asetuksessa elintarvikkeen 
alkuperämaalla tarkoitetaan elintarvikkeen 
alkuperää sellaisena kuin se on 
määriteltynä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 23–26 artiklan mukaisesti.

Kun kyse on lihasta ja lihaa sisältävistä 
elintarvikkeista, elintarvikkeen tai 
ainesosan alkuperäksi on määriteltävä 
maa, jossa eläin on syntynyt, kasvatettu 
suurimman ajan elämästään ja 
teurastettu. Jos maat eivät ole samoja, 
kaikki kolme paikkaa on mainittava 
viitattaessa "alkuperämaahan".

Or. en
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Perustelu

Lihan kohdalla ei ole asianmukaista ilmoittaa ainoastaan yksi alkuperäpaikka, jos syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikat eivät ole samoja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimen 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille.

Tarkistus 242
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä kuluttajien 
terveyden ja etujen suojelun korkeaan 
tasoon antamalla lopullisille kuluttajille 
perusta tietoon perustuvien valintojen 
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista 
käyttöä varten, ja erityistä huomiota on 
kiinnitettävä terveydellisiin, taloudellisiin, 
ympäristöön liittyviin, sosiaalisiin ja 
eettisiin näkökohtiin.

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä kuluttajien 
terveyden ja etujen suojelun korkeaan 
tasoon antamalla lopullisille kuluttajille 
perusta tietoon perustuvien valintojen 
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista 
käyttöä varten, ja erityistä huomiota on 
kiinnitettävä terveydellisiin, taloudellisiin, 
ympäristöön liittyviin, sosiaalisiin ja 
eettisiin sekä eläinten hyvinvointiin 
liittyviin näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 243
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä kuluttajien 
terveyden ja etujen suojelun korkeaan 
tasoon antamalla lopullisille kuluttajille 
perusta tietoon perustuvien valintojen 
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista 
käyttöä varten, ja erityistä huomiota on 
kiinnitettävä terveydellisiin, taloudellisiin, 
ympäristöön liittyviin, sosiaalisiin ja 

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä kuluttajien 
terveyden ja etujen suojelun korkeaan
tasoon antamalla lopullisille kuluttajille 
perusta tietoon perustuvien valintojen 
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista 
käyttöä varten.



PE416.699v02-00 72/116 AM\765208FI.doc

FI

eettisiin näkökohtiin.

Or. en

Perustelu

Komission tavoitteena oli pakollisten merkintävaatimusten rajoittaminen ensisijaisiin 
asioihin, jotka ovat kuluttajan ennakkoehtoja tietoiselle valinnalle, turvalliselle käytölle ja 
käsittelylle. Eettiset, sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset näkökohdat eivät ole 
tässä artiklassa tarpeeksi tarkkoja määritelmän tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 244
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annettavalla lainsäädännöllä on pyrittävä 
saavuttamaan laillisesti tuotettujen ja 
kaupan pidettyjen elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus yhteisössä ottaen tarvittaessa 
huomioon tarve suojata tuottajien 
oikeutettuja etuja ja edistää laadukkaiden 
tuotteiden tuotantoa.

2. Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annettavalla lainsäädännöllä on pyrittävä 
saavuttamaan laillisesti tuotettujen ja 
kaupan pidettyjen elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus yhteisössä.

Or. de

Perustelu

Virkkeen toinen lause on säännös, jolla ei ole preskriptiivistä sisältöä. Se olisi 
lainsäädännöllisistä syistä poistettava asetustekstistä ja tarvittaessa sisällytettävä siihen 
johdanto-osan kappaleena. Ei ole selvää milloin ja miten tuottajien etuja ja "laatutuotteiden" 
laatua edistetään tai otetaan huomioon.
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Tarkistus 245
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Elintarvikkeiden uusia merkintäsääntöjä 
on pantava täytäntöön komission, joka 
kuulee ensin jäsenvaltioita ja 
asianomaisia osapuolia, vahvistamien 
yhdenmukaisten noudattamispäivien 
perusteella.

Or. en

Perustelu

On erittäin yhteinen tarve noudattaa sovittua aikataulua elintarvikkeiden merkintäsääntöjen 
yleisten tai erityisten sääntöjen päivittämisessä. Elintarvikealan toimijoiden on oltava 
valmiita pakkauksiensa ja merkintöjensä määräaikaisiin tarkastuksiin oikeudellisesta syystä 
riippumatta. Uusien merkintävaatimusten rikkonaisella täytäntöönpanolla on siirtymäajoista 
huolimatta huomattava vaikutus kustannuksiin, jotka koskevat uusien etikettien suunnittelua, 
tilauksia ja pakkausten varastojen hallintaa.
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Tarkistus 246
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja vähentää 
pakkausjätteiden määrä minimiin, on normaalia, että uusien merkintävaatimusten 
käyttöönoton yhteydessä myönnetään siirtymäaika, paitsi jos ne liittyvät kansalaisille 
aiheutuvaan terveysriskiin, jolloin siirtymäaika ei ole asianmukainen.

Tarkistus 247
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, on harkittava, 
tarvitaanko uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen siirtymäaika, jonka
aikana elintarvikkeita, joiden etiketit eivät 
täytä uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, on vahvistettava uusien 
vaatimusten voimaantulon jälkeiseksi 
ajaksi asianmukaisia ainakin kolmen 
vuoden pituisia siirtymäaikoja, joiden
aikana elintarvikkeita, joiden etiketit eivät 
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markkinoille, ja voidaanko varastossa 
olevia tällaisia elintarvikkeita, jotka on 
saatettu markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
varastot loppuvat.

täytä uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille. Tällöin on otettava 
huomioon, että varastossa olevia tällaisia 
elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, voidaan edelleen myydä 
kunnes varastot loppuvat, viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua uusien 
säännösten voimaantulosta. Tämä pätee 
myös etikettivarastoihin, joita 
elintarvikeliiketoiminnan harjoittajalla on 
ennen uusien säännösten voimaantuloa.

Or. de

Perustelu

Pk-yritysten hallinnoitavien siirtymäaikojen varmistamiseksi käytännössä, olisi sallittava 
asianmukaiset siirtymäajat (ainakin kolme vuotta). Siirtymäaikaa määriteltäessä olisi 
erityisesti vältettävä suuria investointeja painatukseen ja pakkausmateriaalin kehittämiseen 
sekä etikettivarastojen kallista tuhoamista.

Tarkistus 248
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä edellytetään 
elintarvikkeita koskevia pakollisia tietoja, 
niiden on oltava tietoja, jotka kuuluvat 
erityisesti johonkin seuraavista ryhmistä:

Poistetaan.

a) tiedot elintarvikkeen yksilöllisyydestä ja 
koostumuksesta, ominaisuuksista tai 
muista ominaispiirteistä;
b) tiedot kuluttajien terveyden suojelusta 
ja elintarvikkeen turvallisesta käytöstä.
Tietojen on erityisesti koskettava 
seuraavia seikkoja:
i) koostumukseen liittyvät ominaisuudet, 
jotka voivat olla haitallisia tiettyjen 
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kuluttajaryhmien terveydelle;
ii) säilyvyys, säilytys ja turvallinen käyttö;
iii) terveysvaikutukset, mukaan luettuna 
elintarvikkeen haitallisen ja vaarallisen 
käytön riskit ja seuraukset;
c) tiedot ravitsemuksellisista 
ominaispiirteistä, jotta kuluttajat, myös 
ne, joilla on erityisruokavaliovaatimuksia, 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.
2. Kun harkitaan elintarvikkeita 
koskevien pakollisten tietojen tarvetta, on 
otettava huomioon kuluttajien valtaosan 
laaja tarve saada tiettyjä tietoja, joita he 
pitävät erityisen arvokkaina, tai 
mahdolliset kuluttajille koituvat hyödyt, 
joiden katsotaan yleisesti auttavan heitä 
tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Or. de

Perustelu

Pakollista elintarviketietoa koskevia periaatteita ei ole suunnattu niille, joille lainsäädäntö on 
suunnattu, vaan lainsäätäjälle. Siksi niiden merkitys on epäselvä. Säännökset olisi sen vuoksi 
poistettava tai tarvittaessa sisällytettävä johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 249
Magor Imre Csibi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 14 artiklan mukaisesti elintarvikkeita ei saa laskea 
markkinoille, jos ne eivät ole turvallisia. Merkitä antaa tietoja elintarvikkeesta, ei kuluttajan 
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käyttäytymisestä.

Tarkistus 250
Antonio De Blasio

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hu

Perustelu

Koska komission ehdotuksen tarkoituksena ei suoranaisesti ole kuluttajien terveyden suojelu 
antamalla varoituksia, on tärkeää korostaa, että on taattava kuluttajille mahdollisuus tehdä 
terveellisiä valintoja.

Tarkistus 251
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot ravitsemuksellisista 
ominaispiirteistä, jotta kuluttajat, myös ne, 
joilla on erityisruokavaliovaatimuksia, 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

c) tiedot ravitsemuksellisista 
ominaispiirteistä, jotta kuluttajat, myös ne, 
joilla on erityisruokavaliovaatimuksia, 
voivat tehdä riittävään tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. hu

Perustelu

Ravitsemuksellisten ominaispiirteiden luettelointi ei sinällään takaa, että keskivertokuluttaja 
kykenee tekemään harkittuja päätöksiä elintarvikkeita ostaessaan.
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Tarkistus 252
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tämän asetuksen 33 artiklan 2 a 
kohdassa tarkoitetut selittävät tiedot, jotta 
kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja;
c b) tiedot elintarvikkeiden alkuperästä;
c c) tiedot elintarvikkeiden tuotannosta ja 
jalostuksesta tuotteiksi.

Or. en

Tarkistus 253
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Elintarvikkeiden uusia merkintäsääntöjä 
on pantava täytäntöön yhdenmukaisten 
noudattamispäivämäärien perusteella 
kahden vuoden jaksoissa, mikä 
mahdollistaa järjestelmällisen 
sopeutumisen uusiin 
merkintävaatimuksiin, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa tietovaatimuksiin liittyy 
turvallisuusvaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä pyritään antamaan elintarvikealan toimijoille oikeusvarmuutta ja 
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järjestelmälliseen sopeutumiseen uusiin merkintävaatimuksiin. Elintarvikealan toimijoiden 
merkintämuutosten taloudellisten vaikutusten, erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvien, 
minimoimiseksi sekä sääntöjen tehostamiseksi uusia merkintäsääntöjä on pantava täytäntöön 
yhdenmukaisten noudattamispäivämäärien perusteella kahden vuoden jaksoissa. 
Hätätapaukset, joilla on turvallisuusvaikutuksia, on suljettava tämän periaatteen 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 254
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) elintarvikkeen ominaispiirteiden osalta 
ja erityisesti sen luonteen, yksilöllisyyden, 
ominaisuuksien, koostumuksen, määrän, 
säilyvyyden, alkuperän tai lähteen sekä 
valmistus- tai tuotantomenetelmän osalta,

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan (a) (i) alakohta sisältää alkuperämerkintää 
koskevan selkeän ja käytännöllisen säännön. Elintarviketeollisuus on perehtynyt mainittuun 
sääntöön ja se soveltamiseen, mikä ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia. Alkuperämaata ja 
lähtöisyyspaikkaa ei erotella toisistaan myöskään CODEXin tasolla. Tämä lähestymistapa 
olisi pidettävä voimassa EU:n lainsäädännössä direktiivin 2000/13/EY mukaisesti.

Tarkistus 255
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmoittamalla, että elintarvikkeen 
sokeri- ja/tai rasvapitoisuutta on 
merkittävästi alennettu, ellei samalla ole 
vastaavasti alennettu elintarvikkeen 
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energiapitoisuutta (kilojoulien tai 
kilokalorien määrää), lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa tuotteen vaikutus 
paranee sokeri- tai rasvapitoisuuden 
alentamisen ansiosta.

Or. de

Perustelu

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

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

Tarkistus 256
John Bowis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kuvia ja graafisia esityksiä ei saa käyttää johtamaan kuluttajaa tahallisesti harhaan tuotteen 
todellisesta alkuperästä.
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Tarkistus 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

c a) esittämällä kuvia, joilla annetaan 
ymmärtää, että elintarvike on valmistettu 
tietyistä ainesosista, vaikka näin ole;

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi vaniljajogurtin, jonka vaniljanmaku on peräisin keinotekoisista aromeista, 
pakkauksessa ei pitäisi näyttää vaniljan kuvaa.

Tarkistus 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

c b) antamalla ymmärtää, että 
elintarvikkeen maku on peräisin 
luonnollisista ainesosista, kun se 
pohjimmiltaan on peräisin aromeista. 

Or. en

Perustelu

Jos tuotteessa lukee "vanilja", maun alkuperän pitäisi olla aito vanilja.
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Tarkistus 259
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 260
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
välittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen saatavilla 
olevasta näytöstä, joka koskee luonnon 
kivennäisvesien ominaisuuksia ehkäistä, 
hoitaa tai parantaa ihmisen sairauksia. 

Or. en
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Perustelu

Tietääksemme ei ole olemassa vakuuttavaa näyttöä siitä, että luonnon kivennäisvesillä on 
ihmisen sairauden ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia. Euroopan komission 
olisi tutkittava, onko olemassa riittävää näyttöä perustella luonnon kivennäisvesiä koskevia 
tällaisia väitteitä.

Tarkistus 261
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen luonnon 
kivennäisvesien ominaisuuksia, joilla 
voidaan ehkäistä, hoitaa tai parantaa 
ihmisen sairauksia. 

Or. fr

Perustelu

Sikäli kuin tiedetään, näistä ominaisuuksista ei ole olemassa selvää näyttöä. Komission on 
siksi esitettävä todisteita näistä ominaisuuksista, terveysvaikutuksia koskevien väitteiden 
perustelemiseksi.

Tarkistus 262
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan 
soveltamista elintarvikealan toimijoiden 
on hallitsemissaan yrityksissä 
varmistettava niiden toimintaan liittyvien, 
elintarvikkeita koskevista tiedoista annetun 
lainsäädännön vaatimusten noudattaminen, 

1. Elintarvikealan toimijoiden, joita 
koskevat 3 kohdan erityisemmät 
säännökset, on hallitsemissaan yrityksissä 
varmistettava ja tarkistettava niiden 
toimintaan liittyvien, elintarvikkeita 
koskevista tiedoista annetun lainsäädännön 
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ja niiden on tarkistettava, että tällaiset 
vaatimukset täyttyvät.

vaatimusten noudattaminen 
elintarviketiedoissa, ja erityisesti 
elintarviketta koskevien tietojen 
mukanaolo ja oikeellisuus, kun ne 
saattavat elintarvikkeen ensimmäistä 
kertaa yhteisön markkinoille.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

3. Elintarvikealan toimijoiden, jotka 
saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille 
elintarvikkeen, joka on tarkoitettu 
toimitettavaksi lopulliselle kuluttajalle tai 
suurtaloudelle, on varmistettava 
elintarviketta koskevien tietojen 
mukanaolo ja oikeellisuus sovellettavan 
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön mukaisesti.
4. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 
toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen varmistaakseen omien 
toimintojensa rajoissa, että vaadittavat 
elintarvikkeita koskevat tiedot ovat 
mukana, erityisesti siten, etteivät ne 
toimita elintarvikkeita, joiden ne tietävät 
tai olettavat olevan vaatimusten vastaisia 
niiden tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina.

3. Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
178/2002 19 artiklan soveltamista 
elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 
toimittava ripeästi omien toimintojensa 
rajoissa, kun niille on ilmoitettu tai kun ne 
saavat tiedon, että 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut pakolliset tiedot puuttuvat tai 
ovat epätarkkoja.

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

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

6. Seuraavissa tapauksissa elintarvikealan 5. Seuraavissa tapauksissa elintarvikealan 
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toimijoiden on hallinnassaan olevissa 
yrityksissä varmistettava, että 9 artiklassa 
edellytetyt pakolliset tiedot esitetään siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan, tai elintarvikkeeseen 
viittaavissa kaupallisissa asiakirjoissa, kun 
voidaan taata, että tällaiset asiakirjat joko 
seuraavat sen elintarvikkeen mukana, 
johon ne viittaavat, tai ne lähetetään ennen 
toimitusta tai samanaikaisesti sen kanssa:

toimijoiden on hallinnassaan olevissa 
yrityksissä varmistettava, että 9 artiklassa 
edellytetyt pakolliset tiedot esitetään siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan, tai elintarvikkeeseen 
viittaavissa kaupallisissa asiakirjoissa, kun 
voidaan taata, että tällaiset asiakirjat joko 
seuraavat sen elintarvikkeen mukana, 
johon ne viittaavat, tai ne lähetetään ennen 
toimitusta tai samanaikaisesti sen kanssa:

a) kun valmiiksi pakattu elintarvike on 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettu, mutta 
sitä pidetään kaupan vaiheessa, joka 
edeltää myyntiä lopulliselle kuluttajalle, 
eikä kyseisessä vaiheessa tapahdu myyntiä 
suurtalouksille;

a) kun valmiiksi pakattu elintarvike on 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettu, mutta 
sitä pidetään kaupan vaiheessa, joka 
edeltää myyntiä lopulliselle kuluttajalle, 
eikä kyseisessä vaiheessa tapahdu myyntiä 
suurtalouksille;

b) kun valmiiksi pakattu elintarvike on 
tarkoitettu toimitettavaksi suurtalouksissa 
tapahtuvaan valmistukseen, jalostamiseen 
tai pilkkomiseen.

b) kun valmiiksi pakattu elintarvike on 
tarkoitettu toimitettavaksi suurtalouksissa 
tapahtuvaan valmistukseen, jalostamiseen 
tai pilkkomiseen.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 9 
artiklan 1 kohdan a, f ja h alakohdassa 
tarkoitetut tiedot esitetään myös siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 9 
artiklan 1 kohdan a, f ja h alakohdassa 
tarkoitetut tiedot esitetään myös siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Or. en

Perustelu

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
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Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

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

Tarkistus 263
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä, taikka kuluttajan 
mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää elintarvikealan toimijalle asetettua vaatimusta.

Tarkistus 264
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä, tai kuluttajan 
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mahdollisuuksia tehdä riittävään tietoon 
perustuvia valintoja.

Or. fr

Perustelu

Tällä lisäyksellä selvennetään kuluttajansuojelua ja kuluttajille tiedottamista koskevia 
vaatimuksia.

Tarkistus 265
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä, taikka kuluttajan 
mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää elintarvikealan toimijalle asetettua vaatimusta.

Tarkistus 266
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
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hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä, taikka kuluttajan 
mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 267
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on, etteivät elintarvikealan toimijat jää vastuutta.
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Tarkistus 268
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 
toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen varmistaakseen omien 
toimintojensa rajoissa, että vaadittavat 
elintarvikkeita koskevat tiedot ovat 
mukana, erityisesti siten, etteivät ne 
toimita elintarvikkeita, joiden ne tietävät 
tai olettavat olevan vaatimusten vastaisia 
niiden tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina.

4. Jos elintarvikealan toimijat, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, 
havaitsevat omien toimintojensa rajoissa 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaessaan, että tietty elintarvike ei 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä, ne 
reagoivat tilanteeseen viipymättä 
asianmukaisella tavalla.

Or. de

Tarkistus 269
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Elintarvikealan toimijoiden, jotka 
ovat vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarviketietoihin, eivät saa muuttaa 
pakkauksen tai siihen liitetyn etiketin 
elintarviketietoja. 

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään suojelemaan kuluttajia.
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Tarkistus 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdassa täsmennettyjen elintarvikkeita 
koskevien pakollisten tietojen antaminen 
lopulliselle kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Jotta elintarvikkeet vastaanottava toimija pystyy käsittelemään (esim. varastoimaan jne.) 
asianmukaisesti elintarvikkeita ja antamaan tiedot kuluttajalle, 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antaminen on tärkeää. Lisäksi tämä säännös on välttämätön 
jäljitettävyysvaatimusten noudattamiseksi.

Tarkistus 271
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta loppukuluttajalle elintarvikkeet toimittava toimija voi antaa pakolliset 9 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot, d ja i alakohdan edellyttämiä tietoja tarvitaan.

Tarkistus 272
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 273
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 

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

1 kohdan a–d, f ja i alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella lisätään elintarvikkeista annettavien pakollisten tietojen määrää.

Tarkistus 274
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautetaan 8 artikla 9 artiklaan ehdotettuihin muutoksiin.
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Tarkistus 275
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 276
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 9 
artiklan 1 kohdan a, f ja h alakohdassa
tarkoitetut tiedot esitetään myös siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 
9 artiklan 1 kohdan a, f, g ja h 
alakohdassa tarkoitetut tiedot esitetään 
myös siinä uloimmassa pakkauksessa, 
jossa elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Or. en

Perustelu

Säilyvyyden vähimmäisajan ja "parasta ennen" -päivämäärän noudattaminen edellyttää 
erityisiä säilytysolosuhteita, kuten lämpötilan tai kosteuden säätelyä. Mainitut tiedot olisi 
ilmoitettava pakkauksen päällyksessä.
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Tarkistus 277
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Suurtalousalan toimijoiden ja 
kaikkien elintarvikkeita toimittavien 
tahojen on tiedotettava kuluttajalle, jos 
kulutukseen tarkoitettu tuote on 
muuntogeeninen tuote ja/tai sisältää 
johdannaisia tai ainesosia 
muuntogeenisten organismien 
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä sekä direktiivin 
2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1830/20031 mukaisesti 
muuntogeeniseksi luokitellusta tuotteesta 
___________
1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 23.

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on antaa kuluttajille enemmän suojaa ja taata heidän oikeutensa tietoon, jotta 
he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kuluttamistaan elintarvikkeista

Tarkistus 278
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Suurtalousalan toimijoiden on myös 
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tiedotettava kuluttajille, onko 
kulutettavaksi tarkoitettu tuote tai osa 
siitä valmistettu pakastetuista tai 
jäädytetyistä osista. 

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on antaa kuluttajille enemmän suojaa ja taata heidän oikeutensa tietoon, jotta 
he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kuluttamistaan elintarvikkeista

Tarkistus 279
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 
päivänä heinäkuuta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1760/20001 sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2010 lähtien kaikkeen 
kasvatettuun lihaan ja siitä peräisin 
oleviin lihatuotteisiin.
__________
1 EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

Or. it

Perustelu

Tarkoitus on antaa kuluttajille täydelliset tiedot, joita ei ole rajoitettu tietyntyyppiseen lihaan.
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Tarkistus 280
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien tietojen ilmoittaminen on 
pakollista 10–34 artiklan mukaisesti ja 
jollei tähän lukuun sisältyvistä 
poikkeuksista muuta johdu.

1. Seuraavien tietojen ilmoittaminen on 
pakollista 10–34 artiklan mukaisesti ja 
jollei tähän lukuun sisältyvistä 
poikkeuksista muuta johdu.

a) elintarvikkeen nimi; a) myyntinimitys;
b) ainesosaluettelo; b) ainesosaluettelo;

c) ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II 
allergioita tai intoleransseja aiheuttavina, ja 
niistä johdetut aineet;

c) ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II 
allergioita tai intoleransseja aiheuttavina, ja 
niistä johdetut aineet;

d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien 
ryhmien määrät;

d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien 
ryhmien määrät;

e) elintarvikkeen sisällyksen määrä; e) elintarvikkeen sisällyksen nettomäärä;

f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen 
käyttöajankohta;

f) vähimmäissäilyvyysaika tai 
mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa viimeinen 
käyttöajankohta;

g) erityiset säilytys- ja käyttöolosuhteet; g) erityiset säilytys- ja käyttöolosuhteet;
h) valmistajan, pakkaajan tai yhteisöön 
sijoittautuneen myyjän nimi tai toiminimi 
ja osoite;

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

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

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta;

j) käyttöohje, jos elintarvikkeen j) käyttöohje, jos elintarvikkeen 
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tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on 
mahdotonta;

tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on 
mahdotonta;

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

k) juomien osalta alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus
on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia.

l) ravintoarvoilmoitus.

Or. de

Tarkistus 281
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

f a) valmistuspäivämäärä;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan noudattaa asetuksen tarkoitusta antaa kuluttajalle asianmukaista tietoa 
kuluttamastaan elintarvikkeesta, ja jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvia valintoja, on 
ehdottoman välttämätöntä, että kuluttajalle annetaan tieto valmistuspäivämäärästä.

Tarkistus 282
Niels Busk

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

Komission teksti Tarkistus

f a) eläinperäisten tuotteiden tapauksessa 
valmistuspäivämäärä;

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan noudattaa asetuksen tarkoitusta antaa kuluttajalle asianmukaista tietoa 
kuluttamastaan elintarvikkeesta, ja jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvia valintoja, on 
ehdottoman välttämätöntä, että kuluttajalle annetaan tieto valmistuspäivämäärästä.

Tarkistus 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) valmistajan, pakkaajan tai kolmansista 
maista peräisin olevien tuotteiden osalta
yhteisöön sijoittautuneen myyjän nimi tai 
toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja 
osoite;

Or. en

Perustelu

Yksityisten etikettien tapauksessa elintarvikevalmistajan rekisteröidyn tavaramerkin käyttö 
minimoisi kilpailu- ja maineongelmat, koska se antaisi tuottajille mahdollisuuden käyttää 
erityisiä tavaramerkkejä yksityisissä etiketeissä. Itse asiassa monet yritykset käyttävät eri 
merkkejä/tavaramerkkejä eri markkinoilla. Tavaramerkki olisi joka tapauksessa tuottajan, 
jolla on mahdollisuus investoida merkkitietoisuuteen ja saada aikaan vahvempi kumppanuus 
vähittäismyyjien kanssa, yksinomaista omaisuutta.

Tarkistus 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka 
elintarvikkeen yhden ainoan ainesosan 
osalta ja monista ainesosista koostuvan 
elintarviketuotteen merkittävän ainesosan 
ja tunnusomaisen ainesosan/-osien 
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tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

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

Or. en

Perustelu

Alkuperämaa/lähtöisyyspaikka on hyvin arvokasta tietoa useimmille kuluttajille. Siksi pitäisi 
olla pakollista antaa se yhdestä ainoasta ainesosasta koostuvien elintarvikkeiden osalta ja 
kyseen ollessa monista ainesosista koostuvista elintarviketuotteista merkittävän ainesosan ja 
tunnusomaisen ainesosan/-osien osalta.

Tarkistus 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka/-paikat 
elintarvikkeen yhden ainoan ainesosan 
osalta ja monista ainesosista koostuvan 
elintarviketuotteen kahden 
merkittävimmän ainesosan osalta. Tiedot 
on ilmoitettava 14 a artiklan mukaisesti 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;
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säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

On kuluttajien edun mukaista tietää, missä jokin tuote on tuotettu varsinkin, jos tuottaja 
haluaa vähentää elintarvikkeen kuljetusmatkaa.

Tarkistus 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkuperämaa jalostamattomien 
maataloustuotteiden osalta ja 
jalostuksessa käytetyn pääasiallisen 
maatalousraaka-aineen viljely- tai 
kasvatusalue jalostettujen tuotteiden 
osalta. Tiedot on ilmoitettava 35 artiklan 3 
ja 4 kohdassa säädettyjen ja 35 artiklan 5 
kohdan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen alkuperämaa. 
Tietoisuus jalostetussa elintarvikkeessa käytetyn pääaineksen alkuperästä on olennainen 
tekijä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.
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Tarkistus 287
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;

Or. hu

Perustelu

Tuotteen alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on aina ilmoitettava, koska siitä on viime aikoina 
lisääntyneiden elintarvikeskandaalien vuoksi tullut merkittävä tieto kuluttajille. Siksi on 
tärkeää, että tuotteen alkuperämaan tai lähtöisyyspaikan ilmoittaminen pakkauksessa on 
pakollista eikä vain vapaaehtoista. Tämä tieto voi myös edistää paikallisten (tässä 
tapauksessa eurooppalaisten) tuotteiden ostamista. Käytäntö on jo osoittautunut 
onnistuneeksi muissa maanosissa ja joissakin Euroopan maissa.

Tarkistus 288
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava joka tapauksessa.

Tarkistus 289
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) tarkemmat tiedot alkuperästä tai 
elintarvikkeen lähtöpaikasta, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen saattaisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai 
lähtöpaikasta,

Or. de
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 290
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) tiedot alkuperämaasta, jos tämän tiedon 
antamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai 
lähteestä;

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää tietää, mistä tuote tulee. Joissakin tapauksissa ei kuitenkaan ole aina 
mahdollista antaa yhtä alkuperämaata. Alkuperän antamista merkinnässä koskevissa 
nykyisissä säännöissä lähteen ilmoittaminen on vapaaehtoista ellei näiden tietojen voisi 
puuttuminen johtaisi kuluttajaa olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä. 
Tämä olisi säilytettävä eikä uudistettava tämän asetuksen 35 artiklan mukaisesti. Siksi kaikki 
viittaukset tähän artiklaan olisi poistettava. 
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Tarkistus 291
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka 
elintarvikkeen yhden ainoan ainesosan ja 
merkittävän ainesosan osalta;

Or. en

Perustelu

Yhä useampi kuluttaja haluaa tietää elintarvikkeen alkuperän, siksi elintarvikkeen 
alkuperämaa ja lähtöisyyspaikka olisi vaadittava kaikista yhden ainesosan tuotteista, mukaan 
lukien esim. lammas, sika, vuohi, siipikarja, maitotuotteet ja pähkinät. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi esitettävä kaikenlaisten elintarviketuotteiden elintarviketiedoissa, olivat 
ne sitten tuoreita, pakastettuja, purkitettuja tai muuten minimaalisesti jalostettuja. 

Tarkistus 292
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka 
elintarvikkeen yhden ainoan ainesosan 
osalta ja monista ainesosista koostuvan 
elintarviketuotteen merkittävän ainesosan 
ja tunnusomaisen ainesosan/-osien 
osalta;

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen luettelo on asetuksen ydin. Siksi näiden tietojen ilmoittamista ei pitäisi 
muuttaa komiteamenettelyllä, jonka tarkoituksena on muuttaa muita kuin keskeisiä osia. 

Tarkistus 293
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ravintoarvoilmoitus. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ravintoarvojen pakollista ilmoittamista vastustetaan.
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Tarkistus 294
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ravintoarvoilmoitus. l) ravintoarvomerkintä.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksen liitteessä I "ravintoarvomerkintä" esitetään "ravintoarvoilmoituksen" 
synonyymina. Tarkistuksella pyritään selventämään termiä. 

Tarkistus 295
María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

l a) sarja, johon tuote kuuluu.

Or. es

Perustelu

Pakollisiin tietoihin on sisällytettävä maininta, joka mahdollistaa, että voidaan identifioida 
sarja, johon elintarvike kuuluu. Tämä on välttämätöntä tuotteiden jäljitettävyydelle, koska 
näin kuluttaja pystyy identifioimaan, onko hänen ostamansa tuote julistettu vaaralliseksi.
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Tarkistus 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

l a) määrä, missä määrin (prosentteina 
ilmaistuna) elintarvikealan toimija, jonka 
nimi on ilmoitettu merkinnässä, takaa 
seuraavien käytäntöjen puuttumisen 
elintarvikkeen toimitusketjussa:

1) lapsityö sellaisena kuin se on 
määritelty ILO:n yleissopimuksen nro 138 
2 artiklassa; 
2) pakkotyö sellaisena kuin se on 
määritelty ILO:n yleissopimuksen nro 29 
2 artiklassa; 
3) syrjintä sellaisena kuin se on määritelty 
ILO:n yleissopimuksen nro 111 1 
artiklassa; 
4) järjestäytymisvapauden rikkominen 
sellaisena kuin se on määritelty ILO:n 
yleissopimuksen nro 87 2 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Monille kuluttajille on tärkeintä tietää, onko heidän elintarvikkeensa tuotettu olosuhteissa, 
joissa käytetään lapsityövoimaa ja pakkotyötä, harjoitetaan syrjintää tai rikotaan 
järjestäytymisvapautta. Siksi tuottajat pitäisi velvoittaa merkitsemään määrä, missä määrin 
ne voivat taata tällaisten käytäntöjen puuttumisen. Jos käytäntöjen puutetta ei voida antaa, 
prosenttiosuus olisi nolla.

Tarkistus 297
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
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ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

ilmoitettava sanallisesti ja numeroin. 

Or. fr

Perustelu

Tämän artiklan 1 kohtaan sisältyvät tiedot ovat pakollisia, joten niistä ei voi tehdä 
poikkeuksia ottamalla käyttöön muita ilmauksia. Kuluttajille tiedottaminen on näin ollen 
taattu, ja samalla otetaan myös huomioon EU:n ja jäsenvaltioiden erilaiset toimet ylipainon 
ja liikalihavuuden torjumiseksi sekä ravitsemukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 298
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Tämä ei kuitenkaan rajoita 
34 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. de
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Perustelu

Asetuksen 34 artiklaan (saman tekijän 34 artiklaan tekemässä tarkistuksessa) sisältyvä 
vaatimus ravintoarvojen ilmoittamisesta graafisessa muodossa edellyttää, että 9 artiklan 2 
kohdassa selvennetään, että 9 artiklan 2 kohtaan sisältyvät säännöt kaikkien tietojen 
ilmoittamisesta sanallisesti ja numeroin ei rajoita 34 artiklan soveltamista. 

Tarkistus 299
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen luettelo on asetuksen ydin. Näiden tietojen pakollista ilmoittamista ei sen 
vuoksi saisi muuttaa komiteamenettelyllä, jonka tarkoituksena on muuttaa muita kuin 
keskeisiä osia.
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Tarkistus 300
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti, numeroin ja 
värikoodein, ellei kuluttajille ilmoiteta yhtä 
tai useampaa tietoa muilla 
ilmaisumuodoilla, jotka on vahvistettu 
komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

"Pääasiallisen nähtävissä olevan kentän" selvennys.

Tarkistus 301
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin.
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa 
tietoa muilla ilmaisumuodoilla, jotka on 
vahvistettu komission antamissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti tai numeroin.

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen luettelo on asetuksen ydin. Siksi näiden tietojen ilmoittamista ei pitäisi 
muuttaa komiteamenettelyllä, jonka tarkoituksena on muuttaa muita kuin keskeisiä osia.
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Tarkistus 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 304
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 305
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 306
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy johdanto-osan kappaletta 23 koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 307
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 308
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 1 kohdassa 
säädettyä luetteloa pakollisista tiedoista. 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 309
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 310
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On kuitenkin vältettävä tilannetta, 
jossa elintarvikkeiden etiketeissä on 
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hämmentävän suuri määrä tietoja ja että 
niistä siten tulee mahdottomia lukea. Siksi 
on varmistettava säännöksillä, että 
tuotteissa, jotka on pakattu pieninä 
määrinä tai pieniin astioihin, ilmoitetaan 
vain neljä tärkeintä ravintoarvotietoa 
(energia, proteiini, hiilihydraatit ja 
rasvapitoisuus).

Or. hu

Perustelu

Jotta vältyttäisiin siltä, että etiketeissä oleva liian suuri tietomäärä tekee niiden lukemisen 
mahdottomaksi tai että etiketeistä tulee liian suuria (mistä puolestaan aiheutuu 
lisäkustannuksia ja enemmän pakkausjätettä), on vähennettävä tietyn koon alittavissa 
etiketeissä ilmoitettavien tietojen määrää.
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