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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta kuluttajille
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0040),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0052/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Turvallisten ja terveellisten
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa, joka 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa.

(2) Turvallisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus on sisämarkkinoiden olennainen 
osa, joka vaikuttaa merkittävästi 
kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin 
etuihinsa.

Or. de
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Perustelu

Terveellistä elintarviketta ei ole määritelty. Terveellisyys käy ilmi jo turvallinen-
määritelmästä, sillä se takaa, että elintarvikkeessa ei ole sairautta aiheuttavia ainesosia ja 
että tuote on hygieenisesti moitteeton.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta saavutettaisiin kuluttajien 
terveyden korkeatasoinen suojelu ja 
taattaisiin heidän oikeutensa saada tietoja, 
olisi varmistettava, että kuluttajille 
annetaan asianmukaisesti tietoja heidän 
kuluttamistaan elintarvikkeista. Muun 
muassa terveydelliset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja eettiset 
näkökohdat voivat vaikuttaa kuluttajien 
valintoihin.

(3) Jotta saavutettaisiin kuluttajien 
terveyden korkeatasoinen suojelu ja 
taattaisiin heidän oikeutensa saada tietoja, 
olisi varmistettava, että kuluttajille 
annetaan asianmukaisesti tietoja heidän 
kuluttamistaan elintarvikkeista. Muun 
muassa terveydelliset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja eettiset 
näkökohdat voivat vaikuttaa kuluttajien 
ostopäätöksiin.

Or. de

Perustelu

Tässä on kyse lähinnä ostopäätöksestä; ostopäätös on samalla valintaa koskeva päätös.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyisen merkintälainsäädännön 
alkuperäiset tavoitteet ja keskeiset osat 
ovat yhä ajankohtaiset, mutta lainsäädäntöä 
on virtaviivaistettava, jotta helpotettaisiin 
sen noudattamista ja lisättäisiin selkeyttä
sidosryhmien kannalta sekä 
nykyaikaistettaisiin säännöksiä ottaen 
huomioon elintarvikkeita koskevien 

(9) Nykyisen merkintälainsäädännön 
alkuperäiset tavoitteet ja keskeiset osat 
ovat yhä ajankohtaiset, mutta lainsäädäntöä 
on virtaviivaistettava, jotta helpotettaisiin 
sen soveltamista ja lisättäisiin 
oikeusvarmuutta sidosryhmien kannalta 
sekä nykyaikaistettaisiin säännöksiä ottaen 
huomioon elintarvikkeita koskevien 
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tietojen alalla tapahtunut uusi kehitys. tietojen alalla tapahtunut uusi kehitys.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 4

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.

Or. de

Perustelu

Tässä ei ole kyse elintarvikkeiden käsittelystä vaan niiden toimittamisesta kolmansille; 
päällekkäisyyden välttäminen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön olisi oltava riittävän 

(16) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön olisi oltava riittävän 
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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.

joustava ja sen ajantasaisuutta kuluttajien 
arkitodellisuuden, tieteellisten 
havaintojen ja sisämarkkinoita koskevan 
yhdenmukaisuuden kannalta olisi 
tarkasteltava jatkuvasti ja tehtävä 
tarvittaessa mukautuksia. 

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeita koskevista tiedoista annetun lainsäädännön ajantasaisuutta on tarkasteltava 
jatkuvasti, jotta uudet tieteelliset havainnot esimerkiksi elintarvikkeiden ainesosista ja/tai 
kulutustottumuksista voidaan ottaa huomioon. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaadittaessa elintarvikkeita koskevia 
pakollisia tietoja olisi ensisijaisena
tavoitteena oltava se, että kuluttajat 
pystyvät tunnistamaan elintarvikkeen, 
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti ja
tekemään valintoja, jotka soveltuvat heidän 
yksilöllisiin ruokavaliotarpeisiinsa.

(17) Vaadittaessa elintarvikkeita koskevia 
pakollisia tietoja on tavoitteena se, että 
kuluttajat pystyvät tekemään tietoisesti 
ostopäätöksiä, jotka soveltuvat heidän 
yksilöllisiin ruokavaliotoiveisiinsa ja -
tarpeisiinsa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tiivistetään ja selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettu lainsäädäntö voisi 

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

mukautua muuttuviin kuluttajien 
tietotarpeisiin, elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta harkittaessa 
olisi otettava huomioon tieteellisesti 
todennettu kuluttajien valtaosan laajalti 
osoittama mielenkiinto tiettyjen tietojen 
ilmoittamista kohtaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. "Kuluttajien valtaosan laajalti osoittama mielenkiinto" 
voidaan todentaa ainoastaan tieteellisten menetelmien avulla.

Tarkistus 8

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 tai näiden 
tietojen uusista esittämistavoista olisi 
kuitenkin hyväksyttävä vain tarpeen 
mukaan, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta ja kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kyseiset periaatteet olisi otettava huomioon myös silloin, kun elintarvikkeita koskevien 
tietojen uusia esittämistapoja otetaan käyttöön.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Elintarvikkeita koskevista tiedoista (20) Harhaanjohtavasta mainonnasta jo 
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annetuissa säännöissä pitäisi myös kieltää 
sellaisen tiedon käyttö, joka saattaa johtaa 
kuluttajaa harhaan tai antaa ymmärtää 
elintarvikkeella olevan lääketieteellistä 
vaikutusta. Ollakseen tehokas tämän 
kiellon pitäisi koskea myös 
elintarvikkeiden mainontaa ja esillepanoa.

annettujen säännösten ohella 
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetuissa säännöissä pitäisi myös kieltää 
sellaisen tiedon käyttö, joka saattaa johtaa 
kuluttajaa harhaan tai antaa ymmärtää 
elintarvikkeella olevan lääketieteellistä 
vaikutusta. Ollakseen tehokas tämän 
kiellon pitäisi koskea myös 
elintarvikkeiden mainontaa ja esillepanoa.

Or. de

Perustelu

Tässä olisi muistutettava, että harhaanjohtavasta mainonnasta on jo annettu säännöksiä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Jotta estettäisiin niiden sääntöjen 
hajanaisuus, jotka koskevat elintarvikealan 
toimijoiden ja vähittäiskauppiaiden
vastuuta elintarvikkeita koskevista 
vääristä, harhaanjohtavista tai 
puutteellisista tiedoista, on vahvistettava 
yksiselitteisesti elintarvikealan toimijoiden 
velvollisuudet tällä alalla.

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää, että asianomaisten toimijoiden velvollisuudet vahvistetaan 
yksiselitteisesti. Tavoitteena on, että elintarvikealan toimijoita ei vedettäisi vastuuseen 
seikoista, jotka eivät kuulu heidän vastuualueeseensa tai joihin he eivät voi vaikuttaa. 
Tuomioistuimen Lidl–Italia-tapauksessa antama tuomio osoittaa, että nykyisessä 
lainsäädännössä ei taata riittävää oikeusvarmuutta elintarvikealan toimijoille.
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Tarkistus 11

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. de

Perustelu

Katso 9 artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet aiheuttavat
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, 
ja jotkin näistä allergioista tai 
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 
kärsivien henkilöiden terveydelle. On 
tärkeää antaa tietoja elintarvikkeiden 
sisältämistä elintarvikelisäaineista, 
valmistuksen apuaineista ja muista 
allergiareaktioita aiheuttavista aineista, 
jotta ruoka-allergiasta tai intoleranssista 
kärsivät kuluttajat voivat tehdä tietoon 

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet saattavat 
aiheuttaa ihmisille allergia- tai 
intoleranssioireita tai yksittäistapauksissa 
jopa vaarantaa asianosaisten terveyden. 
On myös tärkeää antaa tietoja 
elintarvikkeiden sisältämistä 
elintarvikelisäaineista, valmistuksen 
apuaineista ja muista tieteellisesti 
todistetusti allergiareaktioita aiheuttavista 
aineista, jotta etenkin ruoka-allergiasta tai 
intoleranssista kärsivät kuluttajat voivat 
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perustuvia ja turvallisia valintoja. tehdä tietoon perustuvia ja omalta 
kannaltaan turvallisia valintoja. 

Or. de

Perustelu

Tieteellisesti todennetut allergeenit aiheuttavat allergiaa ja intoleranssia vain allergikoille.

Tarkistus 13

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 
tietoisia elintarvike- ja ruokavaliovalintoja. 
Tutkimustulosten mukaan hyvä luettavuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan maksimoida 
etiketteihin sisältyvien tietojen 
mahdollisuudet vaikuttaa lukijoihinsa, ja 
tuotetta koskevat tiedot, joita ei kyetä 
lukemaan, ovat yksi suurimmista syistä 
siihen, että kuluttajat ovat tyytymättömiä 
elintarvikkeiden etiketteihin.

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeita koskevat tiedot mahdollistavat tietoisen ostopäätöksen. Luettavuus ei riipu 
pelkästään kirjasinkoosta vaan useista muistakin tekijöistä, kuten kirjasimen leveydestä, 
kirjoitustavasta ja kirjoituksen ja taustan välisestä kontrastista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan varmistaa elintarvikkeita (26) Jotta voidaan varmistaa elintarvikkeita 
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koskevien tietojen antaminen, on otettava 
huomioon kaikki tavat, joilla 
elintarvikkeita toimitetaan kuluttajille,
myös etäviestintävälineillä tapahtuva
elintarvikkeiden myynti. Etämyynnin 
kautta myytävien elintarvikkeiden olisi 
luonnollisesti täytettävä samat 
tietovaatimukset kuin kaupoissa myytävien 
elintarvikkeiden, mutta siitä huolimatta on 
tarpeen selventää, että asiaankuuluvien 
elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen olisi etämyyntitapauksissa myös 
oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään.

koskevien tietojen antaminen, on 
käsiteltävä myös etäviestintävälineillä 
tapahtuvaa elintarvikkeiden myyntiä. 
Etämyynnin kautta myytävien 
elintarvikkeiden olisi luonnollisesti 
täytettävä samat tietovaatimukset kuin 
kaupoissa myytävien elintarvikkeiden, 
mutta siitä huolimatta on tarpeen selventää, 
että asiaankuuluvien elintarvikkeita 
koskevien pakollisten tietojen on
etämyyntitapauksissa myös oltava 
saatavilla ennen kuin osto tehdään.

Or. de

Perustelu

Ostopäätöksen kannalta on tärkeää, että tietojen on oltava saatavilla ennen kaupan tekemistä. 
Tekstin johdonmukaistamista varten.

Tarkistus 15

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. de

Perustelu

Koska alkoholijuomat on määrä jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ei tässä voida 
ottaa huomioon alkoholia sisältäviä juomasekoituksia.
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Tarkistus 16

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 1493/19991 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 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/19991 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, väkeviin viineihin, helmeileviin 
viineihin, maustettuihin viineihin ja 
vastaaviin tuotteisiin, jotka on valmistettu 
muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
hedelmäolueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, 
merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/20082 2 artiklan 1 
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laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia. 

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

1EUVL L [ …], […], s.[…]. 1EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
2EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. 2EUVL L 39 13.2.2008 s. 16 .

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 17

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 

(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 
periaatteessa 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 sovelleta tietoihin, 
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elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

jotka liittyvät elintarvikealan toimijan 
nimeen tai osoitteeseen.

Or. de

Perustelu

Katso myös johdanto-osan 27 kappale.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Elintarvikealan toimijat voivat 
joissakin tapauksissa haluta ilmoittaa, että 
elintarvike on peräisin Euroopan 
yhteisöstä, kiinnittääkseen kuluttajien 
huomion tuotteidensa ominaisuuksiin ja 
Euroopan unionin tuotantostandardeihin. 
Myös tällaisia tietoja ilmoitettaessa olisi
noudatettava yhdenmukaistettuja 
perusteita.

(30) Jos elintarvikealan toimijat haluavat 
ilmoittaa, että elintarvike on peräisin 
Euroopan yhteisöstä, kiinnittääkseen 
kuluttajien huomion tuotteidensa 
ominaisuuksiin ja Euroopan unionin 
tuotantostandardeihin, on tällaisia tietoja 
ilmoitettaessa noudatettava 
yhdenmukaistettuja perusteita. Samaa 
sovelletaan tarvittaessa jäsenvaltiota 
koskevien tietojen ilmoittamiseen.

Or. de

Perustelu

Jos alkuperäksi ilmoitetaan vapaaehtoisesti Euroopan unioni ja/tai jäsenvaltio, 
ymmärrettävyys, oikeusvarmuus ja sisämarkkinoiden mukaisuus edellyttävät tämän 
toteuttamista yhdenmukaistetusti ja vahvistetussa muodossa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus 
koskee tietoja elintarvikkeiden sisältämästä 
energiasta ja tietyistä ravintoaineista. 

(32) Elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus 
koskee tietoja elintarvikkeiden sisältämästä 
energiasta ja tietyistä ravintoaineista ja 
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Ravintoarvotietojen pakollisesta 
antamisesta pitäisi olla apua yleisön 
ravitsemuskasvatuksessa, ja sen pitäisi 
tukea tietoon perustuvia 
elintarvikevalintoja.

ainesosista. Ravintoarvotietojen 
pakollisesta antamisesta pitäisi olla apua 
yleisön ravitsemuskasvatuksessa, ja sen 
pitäisi tukea tietoon perustuvia 
elintarvikevalintoja.

Or. de

Perustelu

Esimerkiksi suola ei ole ravintoaine vaan ainesosa.

Tarkistus 20

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 saatavilla on 
tietoja alkoholijuomien sisältämästä 
energiasta. 

Or. de

Perustelu

Alkoholijuomat eivät tosin kuulu asetuksen soveltamisalaan, mutta ne saattavat edistää 
merkittävästi energian saantia. Siksi kuluttajien olisi voitava saada tietoja alkoholijuomien 
sisältämästä energiasta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ravitsemus- ja terveysväitteiden 
vapaaehtoisessa sisällyttämisessä 
elintarvikkeiden etiketteihin olisi yhteisön 

(35) Ravitsemus- ja terveysväitteiden 
vapaaehtoisessa sisällyttämisessä 
elintarvikkeiden etiketteihin olisi 
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lainsäädännön yhtenäisyyden ja
johdonmukaisuuden vuoksi noudatettava 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1924/2006.

oikeusvarmuuden ja yhteisön 
lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi 
noudatettava elintarvikkeita koskevista 
ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1924/2006.

Or. de

Perustelu

Tässä on kiistatta kyse asianosaisten toimijoiden oikeusvarmuudesta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Jotta elintarvikkeiden tuottajille ja 
kaupalle ei aiheutuisi turhaa taakkaa, on 
pakollisesta ravintoarvoilmoituksesta
aiheellista vapauttaa tietyt elintarvikkeiden 
ryhmät, jotka ovat jalostamattomia tai joita 
ei saa myydä esipakattuina tai joiden 
tapauksessa ravintoarvotiedot eivät ole 
kuluttajan ostopäätöksen kannalta 
määrääviä tekijöitä, jollei muualla yhteisön 
lainsäädännössä ole säädetty kyseisten 
tietojen antamisvelvollisuudesta.

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää, että elintarvikkeet, joita ei ole esipakattu jätetään tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle kuten elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 
20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1924/2006 on tehty. 
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Tarkistus 23

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) Keskivertokuluttajana huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, annettujen tietojen tulisi olla 
keskivertokuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettäviä. Tietojen esittäminen 
yhdessä ja samassa kentässä vaikuttaa 
tarkoituksenmukaiselta, jotta kuluttajat 
voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin kaikkien kansalaisten tietämyksen arviointi olisi röyhkeää. Lisäksi on 
poistettava viittaus tutkimuksiin, joita ei ilmeisestikään voida yksilöidä; ainakaan toistaiseksi 
ei ole tehty tutkimusta, jossa otettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden elintarvikeostoksissa 
vallitsevat kulutustottumukset huomioon (ks. myös johdanto-osan 38 kappale). Koska 
elintarvikkeiden pakkauksia on melkoinen kirjo, pääasiallista nähtävissä olevaa kenttää ei 
voida varmaankaan määritellä yleisesti, ja eräiden pakkausten etupuolen yksiselitteinen 
määrittäminen voi olla yhtä työlästä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 



PE415.015v01-00 20/93 PR\749676FI.doc

FI

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.

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 tieteellistä näyttöä 
siitä, miten keskivertokuluttaja ymmärtää 
tiedon vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja 
käyttää sitä. Erikokoisissa pakkauksissa 
olevien tuotteiden vertailtavuuden 
kannalta on tarkoituksenmukaista, että 
ravintoarvo on edelleen ilmoitettava 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti, ja sallia tarvittaessa täydentävät 
annosta koskevat tiedot.

Or. de

Tarkistus 25

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 
määrien sekä vertailuindikaattorien 
ilmoittamista, minkä perusteella on 
mahdollista arvioida elintarvikkeen 
ravitsemukselliset ominaisuudet, olisi 
kokonaisuudessaan pidettävä 
ravintoarvoilmoitukseen kuuluvana eikä 
sitä pitäisi käsitellä ryhmänä yksittäisiä 
väitteitä.

Or. de

Perustelu

Katso johdanto-osan 37 kappaletta koskeva perustelu.
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Tarkistus 26

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) Mahdollisista allergeeneista 
annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä 
allergioista kärsivien ihmisten kannalta 
myös kun on kyse elintarvikkeista, joita ei 
ole esipakattu, ja suurtalousten
tarjonnasta. Kuluttajan tiedot olisi sen 
vuoksi aina voitava saada tällaiset tiedot.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset erikoissäännökset vahingoittaisivat sisämarkkinoita 
ja vesittäisivät tämän asetuksen.

Tarkistus 27

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.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset erikoissäännökset vahingoittaisivat sisämarkkinoita 
ja vesittäisivät tämän asetuksen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annettavien sääntöjen olisi oltava 
sellaiset, että ne mukautuvat nopeasti 
muuttuvaan sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
teknologiseen ympäristöön.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tästä on jo huolehdittu johdanto-osan 16 kappaleessa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Tarvittaessa olisi voitava soveltaa 
toimialan ja kaupan käytänteisiin 
perustuvia ravintoarvomerkintöjen 
esittämistapoja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti. 
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sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Olisi 
oltava mekanismeja, joiden avulla 
kuluttajat pystyvät tunnistamaan 
kansallisten järjestelmien mukaisesti –
esimerkiksi tunnistenumeron tai 
tunnuksen avulla – merkityt 
elintarvikkeet.

Or. de

Perustelu

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta varmistettaisiin eri 
jäsenvaltioissa saatujen tulosten 
johdonmukaisuus, on tarpeen edistää 
jatkuvaa parhaiden käytänteiden ja 
kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä ja komission kanssa sekä 
kannustaa sidosryhmiä osallistumaan 
tällaiseen vaihtoon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vertaa johdanto-osan 41 ja 42 kappaletta koskevaan perusteluun.
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Tarkistus 31

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 pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, joihin kuuluvat myös 
suurtaloudet, ja elintarvikkeiden 
suoramarkkinointia maataloudessa 
harjoittavia ei kuormitettaisi liikaa, niiden 
tuotteiden yhteydessä ei pitäisi edellyttää 
ravintoarvoilmoitusta.

Or. de

Perustelu

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Tietenkin myös elintarvikealan 
pienteollisuuden tuotteissa voi olla 
aineita, jotka aiheuttavat herkille 
henkilöille allergia- tai intoleranssioireita. 
Koska tuotteet, joita ei ole esipakattu, 
myydään suorassa asiakaskontaktissa, 
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olisi vastaavat tiedot voitava antaa 
esimerkiksi myyntikeskusteluissa tai 
myyntitiloissa olevassa selvästi näkyvässä 
muistutuksessa tai esillä olevassa 
tietoaineistossa. 

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 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään perusta 
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi elintarvikkeita koskevien 
tietojen osalta, ottaen huomioon erot 
kuluttajien käsityskyvyssä sekä heidän 
tietotarpeissaan, ja varmistetaan samalla 
sisämarkkinoiden häiriötön toiminta.

1. Tässä asetuksessa säädetään perusta 
elintarvikeostoksia koskevalle 
avoimuudelle ja siten kuluttajansuojan 
korkean tason varmistamiseksi 
elintarvikkeita koskevien tietojen osalta, 
ottaen huomioon erot kuluttajien 
käsityskyvyssä sekä heidän 
tietotarpeissaan, ja varmistetaan samalla 
sisämarkkinoiden häiriötön toiminta ilman 
kilpailun vääristämistä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
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Tarkistus 34

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 elintarvikkeisiin, 
jotka on tarkoitettu toimitettaviksi
lopulliselle kuluttajalle, ja 
elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu 
toimitettaviksi suurtalouksille. 

Or. de

Perustelu

Tekstin johdonmukaistaminen ja sen kieliasun parantaminen.

Tarkistus 35

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 esittää 
[asetuksen voimaantuloon] mennessä 
luettelon kaikista yhteisön
erityissäännöksistä, joissa käsitellään 
tiettyjen elintarvikkeiden merkintöjä.

Or. de
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Perustelu

Koska erityisiä säännöksiä on niin paljon, luettelo lienee tarpeen, jotta elintarvikealan 
toimijoille kyetään takaamaan selkeys ja oikeusvarmuus.

Tarkistus 36

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 
oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/31/EY;

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, moderni 
teknologia ja sanallinen viestintä mukaan 
luettuina. Se ei kata kaupallista viestintää 
sellaisena kuin 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. de

Perustelu

Tässä ei ole kyse teknisistä välineistä vaan teknologiasta.

Tarkistus 37

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, 

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

erityisesti merkintöihin, mukaan luettuna 
yleisluontoiset säännöt, joita sovelletaan
kaikkiin elintarvikkeisiin tai ainoastaan 
määrättyihin elintarvikkeisiin;

Or. de

Perustelu

Päällekkäisyyden välttäminen.

Tarkistus 38

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’suurtalouksilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa laitoksia (mukaan luettuna 
ajoneuvot ja kiinteät tai liikkuvat kojut), 
kuten ravintoloita, ruokaloita, kouluja ja 
sairaaloita, joissa osana toimintaa 
valmistetaan elintarvikkeita toimitettavaksi 
lopulliselle kuluttajalle, ja kyseiset 

d) ’suurtalouksilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa laitoksia (mukaan luettuna 
ajoneuvot ja kiinteät tai liikkuvat kojut), 
kuten ravintoloita, ruokaloita, kouluja ja 
sairaaloita tai ateriapalveluja tarjoavia 
laitoksia, joissa osana toimintaa 
valmistetaan elintarvikkeita, jotka on 
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elintarvikkeet ovat valmiita nautittavaksi 
ilman lisävalmistusta;

tarkoitettu suoraan lopullisen kuluttajan 
nautittaviksi;

Or. de

Perustelu

Täsmennetään ja täydennetään tekstiä; ateriapalveluja tarjoavat yritykset ovat myös 
suurtalouksia.

Tarkistus 40

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 riippumatta 
siitä, peittääkö pakkaus elintarvikkeen 
kokonaan tai vain osittain, kuitenkin aina 
siten, että avaamatta tai vaihtamatta 
pakkausta sisällystä ei voi muuttaa;

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 41

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 
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ja joka pakataan vasta kun se myydään 
lopulliselle kuluttajalle;

Or. de

Perustelu

määritelmä on tarpeen 41 artiklan vuoksi.

Tarkistus 42

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 osat 
mukaan luettuina, joka on valmiissa 
tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa 
muodossa; jäämiä ei pidetä ainesosina;

Or. de

Perustelu

Tarkistus selkiyttää kohtaa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’merkinnällä’ tarkoitetaan 
elintarvikkeeseen liittyvää mainintaa, 
tietoa, tavaramerkkiä, tuotenimeä, kuvaa 
tai tunnusta, joka on tehty mihin tahansa 
kyseistä elintarviketta seuraavaan tai siihen 
viittaavaan pakkaukseen, asiakirjaan, 
tiedotteeseen, etikettiin, renkaaseen tai 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kaulukseen;

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 44

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 nopeasti ja helposti 
saatavilla ja kuluttajat voivat lukea nämä 
tiedot ilman että pakkausta tarvitsee 
kääntää edestakaisin;

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus selkiyttää kohtaa.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'luettavuudella' kirjoitusta, 
painojälkeä, prässäystä, merkintää, 
kaiverrusta, leimaa jne. jonka avulla 
näkökyvyltään normaalit kuluttajat voivat 
ilman optisia apuvälineitä saada selvää 
teksteistä, kuten etiketeistä tai 
merkinnöistä; luettavuus riippuu 
kirjasinkoosta, kirjasinlajista, viivan 
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paksuudesta, sanojen, kirjainten ja rivien 
välisestä etäisyydestä, kirjasinten leveyden 
ja korkeuden välisestä suhteesta sekä 
kirjoituksen ja taustan välisestä 
kontrastista;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on tarpeen, koska pelkällä kirjasinkoolla ei kyetä takaamaan, että teksti on 
luettavissa.

Tarkistus 46

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

Or. de

Perustelu

Kyse ei ole hyväksymisestä vaan ymmärtämisestä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) ’olennaisilla vaatimuksilla’ tarkoitetaan 
vaatimuksia, joilla määritetään 
kuluttajansuojan ja elintarvikkeita 
koskevien tietojen taso tietyn seikan osalta 
ja joista säädetään yhteisön säädöksessä, 
jossa sallitaan 44 artiklassa tarkoitettujen 

r) ’olennaisilla vaatimuksilla’ tarkoitetaan 
vaatimuksia, joilla määritetään 
kuluttajansuojan ja elintarvikkeita 
koskevien tietojen taso tietyn seikan osalta 
ja joista säädetään yhteisön säädöksessä;
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kansallisten järjestelmien kehittäminen;

Or. de

Perustelu

Poistetaan 44 artikla.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

s) ’elintarvikkeen 
vähimmäissäilyvyysajalla’ tarkoitetaan 
ajankohtaa, johon saakka elintarvike 
asianmukaisesti tai pakkauksessa 
ilmoitettujen erityisohjeiden mukaisesti 
säilytettynä säilyttää sille tyypilliset 
ominaisuudet;

Or. de

Perustelu

Monet elintarvikkeet edellyttävät erityistä säilyttämistä, kuten viileässä pitämistä, josta on 
ilmoitettava elintarvikkeen pakkauksessa.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

s a) 'elintarvikkeen viimeisellä 
käyttöajankohdalla' päivämäärää, jona 
elintarvike on viimeistään käytettävä;
viimeisen käyttöajankohdan jälkeen 
elintarviketta ei voi enää tarjota 
sellaisenaan kuluttajille;
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Or. de

Perustelu
Komissio tekee liitteessä III selvän eron vähimmäissäilyvyysajan ja käyttöajankohdan välillä. 
Siksi jälkimmäisellekin tarvitaan määritelmä.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Tarpeellinen määritelmä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä terveyden suojelun 
korkeaan tasoon, tuotteita koskevaan 
avoimuuteen ja niiden vertailtavuuteen 
kuluttajien eduksi ja antamaan perusta 
tietoon perustuvien valintojen tekemistä ja 
elintarvikkeiden turvallista käyttöä varten.

Or. de
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Perustelu

Tekstiä on täydennettävä avoimuutta ja vertailtavuutta koskevilla näkökohdilla. Poistettavien 
seikkojen mukaan ottaminen saattaisi paisuttaa elintarvikkeiden merkintöjä liikaa ja johtaa 
kuluttajien epätietoisuuteen, mikä olisi vastoin direktiivin tavoitetta. 

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Merkintä olisi tarkoitukseton, jos se ei ole helposti havaittavissa, luettavissa ja 
ymmärrettävissä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

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:

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

Or. de

Perustelu

Päällekkäisyyden välttäminen.
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Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksen välittömänä tarkoituksena ei ole kuluttajien terveyden suojeleminen mahdollisten 
varoitusten avulla. Tarkoituksena on antaa ravintoarvotietojen avulla kuluttajille eväät 
tietoisen ostopäätöksen tekemiseen, mikä johtaa tasapainoiseen ruokavalioon ja pidemmällä 
aikavälillä kuluttajien terveyden paranemiseen. 

Tarkistus 55

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 asiantuntevia valintoja.

Or. de

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun harkitaan elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta, on otettava 
huomioon kuluttajien valtaosan laaja tarve 
saada tiettyjä tietoja, joita he pitävät 

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

tietoja, joita he pitävät erityisen 
arvokkaina, tai mahdolliset kuluttajille 
koituvat hyödyt, joiden katsotaan 
tieteellisten havaintojen nojalla auttavan 
heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Or. de

Perustelu

Tehdään korostuneesti selväksi, että kun elintarvikkeita koskevista tiedoista annetaan 
lainsäädäntöä, tukena on käytettävä tieteellisiä havaintoja. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeita koskevat tiedot eivät saa 
johtaa olennaisesti harhaan, erityisesti

1. Elintarvikkeita koskevat tiedot eivät saa 
johtaa harhaan, erityisesti

Or. de

Perustelu

Harhaan johtaminen on harhaan johtamista riippumatta siitä, onko se enemmän tai 
vähemmän vakavaa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) esittämällä elintarvikkeella olevan 
erityisiä ominaispiirteitä, kun tosiasiassa 
kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on 
sellaisia ominaispiirteitä.

c) esittämällä elintarvikkeella olevan 
erityisiä ominaispiirteitä, kun tosiasiassa 
kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on 
sellaisia ominaispiirteitä tai korostamalla 
erityisesti, että elintarvikkeessa ei ole 
tiettyä ainesosaa ja/tai ravintoainetta, kun 
sitä ei periaatteessa ole vastaavassakaan 
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elintarvikkeessa;

Or. de

Perustelu

Yhtenä harhaan johtamisen keinona on elintarvikkeen tyypillisten ominaisuuksien 
korostaminen erityispiirteenä esimerkiksi siten, että periaatteessa rasvattomiin 
hedelmäkumeihin liitettäisiin rasvaton-merkintä.

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

c a) mainostamalla erikseen sokerin ja/tai 
rasvan tuntuvaa vähentämistä, jos 
(kilojouleina tai kilokaloreina ilmaistu) 
energiapitoisuus ei ole alentunut 
vastaavasti;

Or. de

Perustelu

Keskivertokuluttaja olettaa, että jos pakkauksen etupuolella mainostetaan selvästi alentunutta 
sokeri- tai rasvapitoisuutta, kyseisen elintarvikkeen energiapitoisuus on alentunut vastaavasti. 
Näin ei usein kuitenkaan ole, koska sokeri tai rasva on korvattu muilla ainesosilla. Siten 
tällaiset tuotemerkinnät ovat kuluttajien harhaan johtamista. 

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

c b) käyttämällä ruokavalio-ilmausta, kun 
elintarvike ei vastaa erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä;
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Or. de

Perustelu

Monissa elintarvikkeissa käytetään ruokavalio-ilmausta herättämään vaikutelmaa selvästi 
vähäisemmästä sokeri- ja rasvapitoisuudesta ja siten selvästi alentuneesta 
energiapitoisuudesta, vaikka jälkimmäinen ei usein pidäkään paikkaansa. Siksi ruokavalio-
ilmaus pitäisi rajata elintarvikkeisiin, jotka todella ovat erityisravinnoksi tarkoitettuja.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikkeita koskevien tietojen on 
oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle 
helposti ymmärrettäviä. 3.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sisällytetty 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua kieltoa 
sovelletaan myös

4. Edellä 1 ja 3 kohtaa sovelletaan myös

Or. de

Perustelu

Tietenkin myös 1 kohtaa olisi sovellettava mainontaan ja elintarvikkeiden esillepanoon. 
Perustelun toinen virke ei koske suomenkielistä versiota.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

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, ja niiden on 
tarkistettava, että tällaiset vaatimukset 
täyttyvät.

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

Or. de

Perustelu

Asian tarkistaminen on kuvauksen mukaisesti osa elintarvikealan toimijoiden harjoittamaa 
valvontaa, joten sitä ei tarvitse mainita tässä erikseen.

Tarkistus 64

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä asetuksessa ei käsitellä rikoksen tunnusmerkistön täyttäviä tekoja.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jos elintarvikealan toimijat, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, 
havaitsevat asiaankuuluvaa huolellisuutta
noudattaessaan, että tietty elintarvike ei 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä, ne 
vetävät kyseisen elintarvikkeen viipymättä 
pois markkinoilta.

Or. de

Perustelu

Säännöksestä on tehtävä yksiselitteisempi, jotta vastuu voidaan rajata selvästi. Tavoitteena 
on, että elintarvikealan toimijoita ei vedettäisi vastuuseen seikoista, jotka eivät kuulu heidän 
vastuualueeseensa tai joihin he eivät voi vaikuttaa. Tuomioistuimen Lidl–Italia-tapauksessa 
antama tuomio osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä ei taata riittävää oikeusvarmuutta 
elintarvikealan toimijoille.

Tarkistus 66

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 esipakkaamattomiin
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet edelleen myytäviksi tai 
jalostettaviksi vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–c, f ja g alakohdassa 
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
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kuluttajalle. pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 67

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. de

Perustelu

Erityisiä säilytys- ja käyttöolosuhteita (9 artiklan 1 kohdan g alakohta) koskevat tiedot on 
myös esitettävä elintarvikkeen uloimmassa pakkauksessa. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo pakollisista tiedoista (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien 
ryhmien määrät;

d) liitteessä VI olevien tiettyjen ainesosien 
tai ainesosien ryhmien määrät;

Or. de

Perustelu

Viittauksen saattaminen asianmukaiseksi.
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Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pakasteiden valmistusajankohta;

Or. de

Perustelu

Nämä tiedot ovat tarpeen, jotta kuluttaja voi tunnistaa vanhentuneet pakasteet (vanhaa lihaa 
koskenut skandaali).

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) erityiset säilytys- ja käyttöolosuhteet; g) erityiset säilytys- ja/tai käyttöolosuhteet;

Or. de

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Siirretään 9 artiklan 1 kohdan j alakohta tähän hahmotettavuuden ja loogisuuden vuoksi.
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Tarkistus 74

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siirretään: hahmotettavuuden ja loogisuuden vuoksi tämän alakohdan on oltava heti 
seuraavana 9 artiklan 1 kohdan g alakohdan jälkeen.
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Tarkistus 76

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 usempaa 
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. Asianosaisia sidosryhmiä on 
kuultava ennen täydentävien 
täytäntööpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä.

Or. de

Perustelu

Asianosaisia on kuultava mahdollisista täydentävistä täytäntöönpanotoimenpiteistä juuri 
siksi, että he kykenevät arvioimaan kaavailtujen toimien teknistä toteutettavuutta.

Tarkistus 77

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 

Poistetaan.
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Artiklan 1 kohdassa olevassa luettelossa on hyvinkin keskeisiä säännöksiä, joten sen ei pidä 
kuulua sääntelymenettelyn piiriin. 

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset pakollisten tietojen 
vaatimuksesta

Poistetaan.

Tietyntyyppisten elintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden ryhmien osalta komissio 
voi poikkeustapauksissa säätää 
poikkeuksista, jotka koskevat 9 artiklan 1 
kohdan b ja f alakohdassa säädettyjä 
vaatimuksia, edellyttäen että tällaiset 
poikkeukset eivät johda siihen, että 
lopullinen kuluttaja ja suurtaloudet 
saavat riittämättömästi tietoa. 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. de

Perustelu

Jollei tiettyjä elintarvikkeita koskevissa erityissäännöksissä tai tässä asetuksessa ole toisin 
säädetty, pakollisia tietoja olisi sovellettava kaikkiin elintarvikkeisiin, ja komission 
poikkeussäännöksiä ei pidä hyväksyä. 
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse valmiiksi pakatuista 
elintarvikkeista, elintarviketta koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä pakkauksessa 
tai siihen kiinnitetyssä etiketissä.

2. Kun on kyse valmiiksi pakatuista 
elintarvikkeista, elintarviketta koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä 
pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

Poistettava sanamuoto saattaisi johtaa elintarvikkeiden pakkausselosteisiin. Sitä on syytä 
välttää.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun on kyse esipakkaamattomista
elintarvikkeista, sovelletaan 17 artiklan 3 a 
kohdan säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Mukauttaminen.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 

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

soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 
artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
painettava pakkaukseen tai etikettiin ja 
varmistettava, että ne ovat selvästi 
luettavissa.

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

Or. de

Perustelu

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

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

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä, jotka koskevat pakollisten 
tietojen esittämistä ja 2 kohdassa 

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

Or. de

Perustelu

Tällä kohdalla annettaisiin komissiolle liian laajat valtuudet, sillä tässä ei ole kyse muista 
kuin keskeisistä osista.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kirjasinten on oltava luettavissa myös niissä pakkauksissa ja astioissa, joiden suurimman 
pinnan ala on pienempi kuin 10 cm2, sillä muutoin kirjasinten käyttö on turhaa. Tärkeää on 
vain se, mitkä tiedot on esitettävä pakollisina pienissä tuotepakkauksissa. Tätä kysymystä 
käsitellään toisessa yhteydessä.
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot 
on merkittävä näkyvään kohtaan helposti 
havaittavalla, luettavalla ja tarvittaessa 
pysyvällä tavalla. Niitä ei saa millään 
tavalla peittää, himmentää tai katkaista 
muulla kirjallisella tai kuvallisella 
ilmaisulla, muulla väliin tulevalla 
materiaalilla taikka itse elintarvikkeen 
pakkauksella esimerkiksi liimaussauman 
avulla.

Or. de

Perustelu

Välttämätön täydennys. Tulkinnat siitä, mitkä tiedot katsottaisiin huomiota vieviksi, 
vaihtelisivat ja tällöin elintarvikkeiden myyjien oikeusvarmuus vaarantuisi.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista elintarvikkeita koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä siten, että 
niiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajat, 
joissa elintarviketta pidetään kaupan, 
ymmärtävät ne.

Or. de

Perustelu

Tämä kattaa sekä virallisen kielen että muotoilun.
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen pakollisten tietojen 
poisjättäminen

Tiettyjä pakollisia tietoja koskevat 
poikkeukset

Or. de

Perustelu

Tekninen tarkistus.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 25 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa ja 29 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeen energiapitoisuuden ilmoittaminen on olennaista ja kyseinen tieto voi olla 
ratkaisevaa tietoisen ostopäätöksen tekemisen kannalta.
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Ks. johdanto-osan 49 kappale.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ainesosaluettelon poisjättäminen Ainesosaluetteloa koskevat yleiset 
poikkeukset.

Or. de

Perustelu

Kieliasun parantaminen ymmärrettävyyden vuoksi.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

1493/1999, väkevät viinit, helmeilevät 
viinit, maustetut viinit ja vastaavat 
tuotteet, jotka on valmistettu muista 
hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
hedelmäolut, olut ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmiä, 
kuvausta, esittelyä, merkintöjä ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista
koskevan, 15 päivänä tammikuuta 2008
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20081 2 
artiklan 1 kohdassa sekä alkoholia 
sisältävät juomasekoitukset. Komissio 
laatii [viiden vuoden kuluttua 
käsiteltävänä olevan asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen;
1EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeen osien jättäminen pois Elintarvikkeen osien ainesosaluettelossa 
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ainesosaluettelosta esittämistä koskevat poikkeukset

Or. de

Perustelu

Muutetaan otsikkoa ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Aineluettelon täydentäminen.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kyse on esipakkaamattomasta 
elintarvikkeesta, ja lopullinen kuluttaja 
on saanut myyntikeskusteluissa ja/tai 
myyntitiloissa olevasta selvästi näkyvästä 
muistutuksesta tai esillä olevasta 
tietoaineistosta tietoja allergiareaktioita 
aiheuttavista aineista. 

Or. de
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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 94

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen 
käyttöajankohta

Vähimmäissäilyvyysaika, viimeinen 
käyttöajankohta ja valmistusajankohta

Or. de
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 97

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

Komission teksti Tarkistus

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

rasvahappojen, hiilihydraattien (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin ja 
tärkkelykseen) ja suolan natriumin määrät.

Or. de

Perustelu

Ravintoarvoilmoituksessa on mainittava proteiini, sillä se on elintärkeä ravintoaine.
Tärkkelys on sokerin tavoin hiilihydraatti ja energianlähde, joten sekin olisi ilmoitettava. 
Korostetaan natriumin ravitsemustieteellistä merkitystä. 

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, väkeviin 
viineihin, helmeileviin viineihin, 
maustettuihin viineihin ja vastaaviin 
tuotteisiin, jotka on valmistettu muista 
hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
hedelmäolueen, olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, 
merkintöjä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamista koskevan, 15 
päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/20081 2 artiklan 1 
kohdassa eikä alkoholia sisältäviin 
juomasekoituksiin. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
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keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
1EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 artikla – e ja g alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tärkkelys; Poistetaan.
g) proteiini;

Or. de

Perustelu

Proteiini on sisällytetty 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi muuttaa 1 ja 2 kohdassa 
olevia luetteloita. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 

Poistetaan.
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3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kyseisissä luetteloissa on keskeisiä asioita.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti suo 
kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. Siksi näiden tietojen 
annospakkauksissa ilmoittamisen olisi periaatteessa oltava pakollista. Tämän lisäksi 
tapahtuvan energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittamisen annosta kohti olisi tietenkin 
oltava mahdollista juuri annospakkauksissa.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan ilmaista annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
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annosten määrä ilmoitetaan. edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan, että 
annoskoot ovat realistisia ja että tiedot on 
annettu tai selitetty keskivertokuluttajan 
kannalta ymmärrettävällä tavalla.
Komissio kehittää yhdessä elintarvikealan 
toimijoiden ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
ohjeet realististen annoskokojen 
ilmoittamista varten.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. 31 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. 31 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan toistaa muilla 
ilmaisumuodoilla, kuten graafisena 
esityksenä.

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

Or. de

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhteen ja samaan nähtävissä olevaan 
kenttään 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen kanssa yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa 
taulukkomuodossa. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
proteiini, rasva (mukaan luettuna 
erityisviittaus tyydyttyneisiin 
rasvahappoihin), hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin ja 
tärkkelykseen) ja suolan natrium.

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus muiden tarkistusten kanssa (ks. 29 artiklan 1 kohdan b alakohta). 
Taulukkomuoto helpottaa tietojen hahmottamista.
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka 
liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on lisäksi 
sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen ohella pakkauksen etupuolen 
oikeaan alakulmaan käyttäen 3 
millimetrin kirjasimia ja sijoittaen tiedot 
nelikulmaisen kehyksen sisään.

Or. de

Perustelu

Energiapitoisuus on yksi tärkeimmistä elintarvikkeita koskevista tiedoista. Siksi se olisi 
sijoitettava kaikkien tuotteiden yhteydessä pakkauksen etupuolelle samaan paikkaan ja 
näkyvällä tavalla, jotta kuluttaja pystyy havaitsemaan sen ensisilmäyksellä.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
vapaaehtoinen laajennettu 
ravintoarvoilmoitus on annettava 
soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C 
osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä.
Edellä 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin 
osin.

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.



PR\749676FI.doc 67/93 PE415.015v01-00

FI

Or. de

Perustelu

Selvennetään tekstiä ja huolehditaan yhdenmukaisuudesta 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan lisäksi, siis tiedot toistaen, käyttää 
graafisia muotoja tai tunnuksia, edellyttäen 
että seuraavat olennaiset vaatimukset 
täyttyvät:

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan eikä niillä saa viedä 
huomiota pakollisesta 
ravintoarvoilmoituksesta; sekä
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Or. de

Perustelu

Kansalliset erityissääntelyt eivät olisi sisämarkkinoiden mukaisia. Jo käyttöön otetut ja 
hyviksi havaitut toimialan tai kaupan soveltamat esitystavat olisi voitava kuitenkin säilyttää ja 
niitä olisi voitava kehittää.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio varmistaa 5 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
noudattamisen kuultuaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista ja 
asianosaisia sidosryhmiä ja noudattaen 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Or. de

Perustelu

Kyse on keskeisistä säännöksistä, joiden mahdollista muuttamista ei pidä jättää pelkästään 
komissiolle.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sovellettavat vaatimukset Vapaaehtoisiin lisätietoihin sovellettavat 
vaatimukset

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön, kuten 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi 
tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
509/2006 ja maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun asetuksen (EY) N:o 510/2006,
mukaisesti 3 ja 4 kohtaa on sovellettava, 
kun elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. Tällöin merkintä 
esitetään "Valmistettu EU:ssa 
(jäsenvaltiossa)" -muodossa. Lisäksi 
voidaan ilmoittaa alueen nimi.

Or. de

Perustelu

Alueen nimellä otetaan huomioon useiden kuluttajien toiveet alueellisia erikoisuuksia 
koskevista merkinnöistä. "Valmistettu EU:ssa" -merkintä kuvaa asiasta annetun yhteisön 
elintarvikelainsäädännön noudattamista ja tämä tieto voi olla kuluttajia kiinnostava.
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu 
samassa maassa tai paikassa. Muissa 
tapauksissa on annettava tiedot kustakin 
eri paikasta, jossa eläimet ovat syntyneet 
ja ne on kasvatettu ja teurastettu.

4. Kun on kyse siipikarjasta ja muusta 
lihasta kuin naudanlihasta, 
alkuperämaaksi tai lähtöisyyspaikaksi
voidaan ilmoittaa vain se paikka, jossa 
eläimiä on pidetty ja/tai lihotettu; eläinten 
kasvatus- ja teurastuspaikkaa ja niistä 
saatujen tuotteiden jalostus- tai 
pakkauspaikkaa ei siis voi ilmoittaa 
tällaisena paikkana. Vaihtoehtoisesti 
voidaan ilmoittaa kukin paikka, jossa 
eläimet ovat syntyneet ja jossa niitä on 
pidetty, kasvatettu ja teurastettu ja niistä 
saadut tuotteet on jalostettu ja pakattu.

Or. de

Perustelu

Juuri liha-alalla on sattunut aiemmin useita elintarvikeskandaaleja, jotka ovat tehneet 
kuluttajista erittäin epävarmoja. Mainittujen lihalaatujen yksiselitteinen alkuperämerkintä 
takaa valinnanvapauden ja se voi lujittaa kuluttajien luottamusta tuotteiden laadukkuuteen.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun on kyse tuoreista hedelmistä ja 
vihanneksista, alkuperämaaksi tai 
lähtöisyyspaikaksi voidaan ilmoittaa vain 
paikka, jossa tuote on kasvatettu.

Or. de

Perustelu

Hedelmien ja vihannesten yhteydessä ilmoitetaan toistuvasti liian suurista torjunta-
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ainejäämistä. Yksiselitteinen alkuperämerkintä takaa valinnanvapauden ja se voi lujittaa 
kuluttajien luottamusta tuotteiden laadukkuuteen.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoisia tietoja ei saa asettaa esille 
siten, että siitä on haittaa pakollisia tietoja 
varten käytettävissä olevalle tilalle.

Vapaaehtoisten lisätietojen on oltava 
luettavissa. Niitä ei saa asettaa esille siten, 
että siitä on haittaa pakollisia tietoja varten 
käytettävissä olevalle tilalla tai että se 
rajoittaa pakollisten tietojen 
havaitsemista.

Or. de

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a, b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kansanterveyden suojelu; Poistetaan.
b) kuluttajansuoja;
c) petostentorjunta;

Or. de

Perustelu

Näissä alakohdissa olevat seikat taataan käsiteltävänä olevassa asetuksessa riittävästi.
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Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska on syytä olettaa, että EU:n elintarvikkeet vastaavat yhteisön yksiselitteistä 
lainsäädäntöä, on kohdassa ehdotetun kaltainen jäsenvaltioiden antama lisäilmoitus 
tarpeeton.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 

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

Or. de

Perustelu

Kansalliset säännökset vesittäisivät asetuksen ja häiritsisivät sisämarkkinoita.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tähän artiklaan viitataan, 
jäsenvaltioiden, jotka katsovat 
tarpeelliseksi antaa uutta lainsäädäntöä 
elintarvikkeita koskevista tiedoista, on 
ilmoitettava ennakkoon komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille suunnitelluista 
toimenpiteistä ja perusteltava ne.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. 41 artiklan 3 kohta.
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Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kyseinen jäsenvaltio saa toteuttaa 
suunnitellut toimenpiteet aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta sillä 
edellytyksellä, että se ei ole saanut 
kielteistä lausuntoa komissiolta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 1 kohta.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, jotka 
kuuluvat 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Or. de

Perustelu

Mukautetaan 1 ja 3 kohtaan tehtyihin muutoksiin.
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Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
VII LUKU
KANSALLISTEN JÄRJESTELMIEN LAATIMINEN

Komission teksti Tarkistus

VII LUKU Poistetaan.
44 artikla

Kansalliset järjestelmät
1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella 
tai muutoin vahvistaa kansallisia 
järjestelmiä, jotka koostuvat yksinomaan 
ei-sitovista säännöistä, kuten 
suosituksista, ohjeista, normeista tai 
muista ei-sitovista säännöistä, jäljempänä 
’kansalliset järjestelmät’, joiden 
tarkoituksena on varmistaa seuraavien 
säännösten soveltaminen ja jotka ovat 
niissä esitettyjen olennaisten vaatimusten 
mukaisia:
a) ravintoarvoilmoituksen muita 
ilmaisumuotoja koskeva 33 artiklan 2 
kohta;
b) ravintoarvoilmoituksen esittämistä 
koskeva 34 artiklan 5 kohta.
2. Komissio voi päättää, että 1 kohdassa 
lueteltujen säännösten lisäksi 
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön muita säännöksiä 
pannaan täytäntöön kansallisilla 
järjestelmillä, ja päättää asiaankuuluvista 
olennaisista vaatimuksista. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Jäsenvaltiot voivat kehittää kansallisia 
järjestelmiä omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmien pyynnöstä tämän asetuksen 
II ja III luvussa säädettyjä yleisiä 
periaatteita ja vaatimuksia noudattaen, 
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sekä
a) vankan kuluttajatutkimuksen 
tuloksena; sekä
b) sen jälkeen, kun on järjestetty mittava 
kuulemismenettely laajan 
sidosryhmäjoukon keskuudessa 
parhaiden käytänteiden hyödyntämiseksi.
4. Kansallisiin järjestelmiin on 
sisällytettävä soveltuvat mekanismit, 
joiden avulla kuluttajat voivat tunnistaa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
merkityt elintarvikkeet, järjestelmän 
noudattamisen astetta voidaan seurata ja 
sen vaikutuksia voidaan arvioida.
5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 1 
kohdassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä, mukaan luettuna tunniste 
kyseisen kansallisen järjestelmän 
mukaisesti merkittyjä elintarvikkeita 
varten. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.
6. Komissio organisoi tietojenvaihdon 
jäsenvaltioiden välillä ja komission 
kanssa asioissa, jotka liittyvät kansallisten 
järjestelmien hyväksymiseen ja 
täytäntöönpanoon, ja kannustaa tällaista 
tietojenvaihtoa. Se kannustaa sidosryhmiä 
osallistumaan tällaiseen tietojenvaihtoon 
erityisesti elintarvikeketjua sekä eläinten 
ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-
antavan ryhmän perustamisesta 6 päivänä 
elokuuta 2004 tehdyllä komission 
päätöksellä 2004/613/EY perustetun 
elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien 
terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan 
ryhmän kautta.
7. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan 
antaa ohjeita, jotka koskevat tämän 
artiklan soveltamista.

45 artikla
Vaatimustenmukaisuusolettama
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1. Kansallisen järjestelmän mukaisesti 
annettujen elintarvikkeita koskevien 
tietojen oletetaan olevan 44 artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen olennaisten 
vaatimusten mukaisia. 
2. Kansallisten järjestelmien soveltaminen 
ei saa aiheuttaa esteitä tuotteiden vapaalle 
liikkuvuudelle.

46 artikla
Yhteisön toimenpiteet

1. Jos komissio katsoo, ettei kansallinen 
järjestelmä ole tämän asetuksen 
säännösten mukainen, se voi asiasta 49 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle ilmoitettuaan tehdä päätöksen, 
jossa se kehottaa jäsenvaltiota 
kumoamaan kyseisen kansallisen 
järjestelmän tai muuttamaan sitä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja säännöksiä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

47 artikla
Täytäntöönpanosäännöt

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä tämän luvun soveltamisesta.
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Kansalliset erityisjärjestelmät olisivat ei-sitovia ainoastaan päällisin puolin. Tosiasiassa 
niiden noudattamisesta tulisi pakollista, mikä olisi vastoin sisämarkkinoita.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
50 artikla– – 1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1924/2006
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

(- 1) Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 4 
artikla kumotaan.

Or. de

Perustelu

"Ravintosisältöprofiili on poliittinen käsite, jolle ei ole pitävää tieteellistä katetta. Kyse ei ole 
niinkään tiedoista kuin indoktrinaatiosta. Koska käsiteltävänä oleva asetus johtaa kattaviin, 
keskivertokuluttajan kannalta ymmärrettäviin, luettavissa oleviin ja siten myös todellisiin 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 4 artikla tarpeeton ja se 
olisi poistettava.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
52 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a artikla
Elintarvikkeiden markkinoille saattamista 

koskevat siirtymämääräykset
Ennen tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivää markkinoille saatettuja tai 
merkittyjä elintarvikkeita, jotka eivät ole 
tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
kuitenkin pitää kaupan niiden 
vähimmäissäilyvyysajan, mutta ei enää [5 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä].
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Or. de

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 ja 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 25 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Or. de

Perustelu

Mukautetaan terveysväitteitä koskevaan asetukseen.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; tai a) energiasisältö;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
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Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energiasisältö ja yksi tai useampi 
seuraavista ravintoaineista:

b) yksi tai useampi seuraavista 
ravintoaineista tai niiden ainesosista:

– rasva, – rasva,

– hiilihydraatti, – proteiini,
– ravintokuitu, – hiilihydraatti,
– proteiini, – ravintokuitu,
– suola, – suolan natrium,

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

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

Or. de

Perustelu

Korostetaan proteiinin merkitystä muuttamalla luettelointijärjestystä ja natriumin 
ravintotieteellistä merkitystä.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 4

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnolliset transrasvat poikkeavat keinotekoisista ja että 
niistä ei aiheudu terveydelle vahingollisia vaikutuksia edes suuremmissa määrin nautittuina. 

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'uudentyyppisellä sokerilla' 
tarkoitetaan sokerin kaltaisia aineita, 
jotka on luokiteltava uuselintarvikkeiksi, 
kuten isomaltuloosia ja D-tagatoosia;

Or. de

Perustelu

D-tagatoosi ja isomaltuloosi ovat hyväksyttyjä uuselintarvikkeita. Ne kuuluvat sokerien 
ryhmään, vaikka ne poikkeavat selvästi kolmesta tavallisesta sokerilajista kaloripitoisuuden, 
veren sokeriarvoihin kohdistuvien vaikutusten ja karieksen aiheuttamisen suhteen.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 10

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

CODEX-standardien mukaisesti eläinproteiineista saatujen maitotuotteiden kansainvälinen 
kerroin on 6,38. Myös EU:n jäsenvaltioissa käytetään nykyisin kansallisella tasolla 6,38-
kerrointa.
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Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 13

Komission teksti Tarkistus

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

13. 'pakkauksen etupuolella' tarkoitetaan 
elintarvikepakkauksen puolta tai pintaa, 
joka on todennäköisimmin esillä tai 
nähtävissä tavanomaisissa tai 
vakiintuneissa myynti- tai 
käyttöolosuhteissa.

Or. de

Perustelu

Tämä käsite soveltuu tähän paremmin, sillä tarkoitetaan pakkauksen etupuolta tai – jos tämä 
ei ole mahdollista – pakkauksen nähtävissä olevaa puolta.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ALLERGIOITA TAI INTOLERANSSEJA 
AIHEUTTAVAT AINESOSAT

ALLERGIOITA TAI INTOLERANSSEJA 
MAHDOLLISESTI AIHEUTTAVAT 

AINESOSAT

Or. de

Perustelu

Ainesosat eivät aiheuta automaattisesti allergioita tai intoleransseja.
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Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta 1 – alakohta d

Komission teksti Tarkistus

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

d) viljat, joita käytetään alkoholipitoisten 
tisleiden valmistukseen;

Or. de

Perustelu

Alkoholipitoisen tislauksen prosessissa ei synny allergeenejä. Koska alkoholipitoisia tisleitä 
käytetään alkoholipitoisten juomien tuotannon ohella myös elintarvikkeissa, on harhaan 
johtava, allergeenit ja kyseiset tuotteet yhdistävä maininta poistettava.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta 7 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

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

a) hera, jota käytetään alkoholipitoisten 
tisleiden valmistukseen;

Or. de

Perustelu

Ks. 1 kohdan d alakohta.
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Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta 8 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

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

a) pähkinät, joita käytetään 
alkoholipitoisten tisleiden valmistukseen;

Or. de

Perustelu

Ks. 1 kohdan d alakohta. 

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – luetelmakohta 1 ja 2

Komission teksti Tarkistus

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

– tuoreet hedelmät ja vihannekset sekä 
jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat 
yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien 
ryhmästä;

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

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

r. de
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Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – luetelmakohta 17 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– esipakkaamattomat elintarvikkeet, myös 
sellaiset suurtalouksien elintarvikkeet, 
jotka on tarkoitettu suoraan nautittaviksi.

Or. de

Perustelu

Ks. 17 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 22 artiklan 1 kohdan b a alakohtaa (uusi).

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – luetelmakohta 17 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kausiluonteisesti kaupan pidettävät 
makeiset, erityisesti hahmoina olevat 
sokeri- ja suklaatuotteet.

Or. de

Perustelu

Suklaasta tehtyjä pääsiäispupuja ja joulupukkeja jne. varten olisi myönnettävä poikkeus 
ravintoarvoilmoituksesta, koska ne ovat perinteisiä kausituotteita.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite V – osa B – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai 
siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot 
elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten 

1. Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai 
siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot 
elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten 
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fysikaalisesta olomuodosta tai suoritetuista 
erityiskäsittelyistä (esimerkiksi jauhettu, 
kylmäkuivattu, pakastettu, säilötty, 
savustettu), jos tällaisen tiedon 
poisjättäminen saattaisi johtaa ostajaa 
harhaan.

fysikaalisesta olomuodosta tai suoritetuista 
erityiskäsittelyistä (esimerkiksi jauhettu, 
kylmäkuivattu, pakastettu, sulatettu,
säilötty, savustettu), jos tällaisen tiedon 
poisjättäminen saattaisi johtaa ostajaa 
harhaan.

Or. de

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa B – taulukko– rivi 17 – palsta 2 – alakohta 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä määritelmä kattaa naudanlihaa 
lukuun ottamatta myös lihan, joka on 
saatu mekaanisesti luista ja joka ei kuulu 
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I 
olevassa 1.14 kohdassa annettuun 
'mekaanisesti erotetun lihan' 
määritelmään. 

Or. de

Perustelu

Tämä selvennys on tarpeen yhteisten sisämarkkinoiden vuoksi, sillä jäsenvaltiot luokittelevat 
tällaisen lihan eri tavoin. Esimerkiksi Irlannissa, Englannissa, Belgiassa, Ranskassa, 
Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja eräissä uusissa jäsenvaltioissa tällainen 
liha luokitellaan rajoituksitta 'lihaksi' kun taas muissa jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, se 
luokitellaan 'mekaanisesti erotetuksi lihaksi'.  Tästä aiheutuu vakavaa kilpailun vääristymistä.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

Liite IX Liite IX poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Siirretty lainsäädäntötekstiin 25 artiklaan.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – osa C – otsikko ja taulukko – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Energian ja ravintoaineiden 
esittämisjärjestys 
ravintoarvoilmoituksessa

Energian ja ravintoaineiden 
esittämisjärjestys vapaaehtoisesti 
laajennetussa ravintoarvoilmoituksessa

Energiaa ja ravintoaineita koskevien 
tietojen esittämisjärjestys on tapauksen 
mukaan seuraava:

Energiaa ja ravintoaineita koskevien 
tietojen esittämisjärjestys on tapauksen 
mukaan seuraava:

Energia      Energia      

rasvaa proteiini 
joista rasvaa
— tyydyttynyttä joista
— transrasvoja – tyydyttynyttä                            
— monotyydyttymätöntä – transrasvoja                       
— polytyydyttymätöntä – monotyydyttymätöntä                            
Hiilihydraatti                                         – polytyydyttymätöntä                        
        joista Hiilihydraatti                                         
— sokereita         joista
— polyoleja – sokereita                                                    
— tärkkelystä – polyoleja                            
ravintokuitu                                               – tärkkelystä                                                      
proteiini                                                        ravintokuitu                                               
Suola                                                             Suolan natrium,                                                             
vitamiinit ja kivennäisaineet vitamiinit ja kivennäisaineet

Or. de

Perustelu

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

1. Tausta

Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä heidän elintarvikkeissaan on. Siksi elintarvikkeiden 
koostumusta ja ravintoarvoa koskevat tiedot ovat välttämättömiä, sillä vasta niiden kanssa 
kuluttaja pystyy tekemään tietoisen ja harkitun ostopäätöksen. Yhteisön lainsäädäntöön 
kuuluu kyllä useita asetuksia ja direktiivejä, jotka koskevat elintarvikkeiden ainesosia ja 
merkintöjä, mutta kattavaa pakollista merkintää ei ole toistaiseksi sovellettu. Monet yhteisön 
yleiset ja erityiset säännökset elintarvikkeita koskevista tiedoista ovat vielä hankalasti 
hahmotettavissa ja johtavat pikemminkin oikeudelliseen epävarmuuteen, ja kansalliset 
lisäjärjestelmät aiheuttavat kilpailun vääristymistä ja kaupan esteitä Euroopan unionin 
sisämarkkinoilla. Nämä epäkohdat voidaan oikaista ainoastaan koko EU:n yhtenäisillä 
elintarvikkeiden merkinnöillä. 

2. Komission ehdotus

Komissio esitti tammikuun 28 lopulla parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
elintarvikkeiden merkintöjä koskevien EU-säännösten uudistamisesta. Asetuksella on 
tarkoitus parantaa lainsäädäntöä, eli yksinkertaistaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa 
nykyistä oikeudellista kehystä yhdistämällä ja korvaamalla seitsemän direktiiviä ja yksi 
asetus. Lisäksi sillä on tarkoitus purkaa byrokratiaa, parantaa elintarvikeketjun toimijoiden 
oikeusvarmuutta, kohentaa Euroopan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä, taata 
elintarvikkeiden turvallisuus ja se, että kuluttajat saavat niistä kattavat tiedot sekä edistää 
terveellistä ruokavaliota osana Euroopan unionin toteuttamaa lihavuuden vastaista strategiaa. 
Asetusluonnoksessa on seuraavat keskeiset ehdotukset:

Pakolliset tiedot
Komission luonnoksessa määrätään useamman uuden pakollisen tiedon merkitsemisestä 
elintarvikkeisiin (9 artikla). Tähän kuuluvat myös muun muassa allergeenimerkintöjen 
laajentaminen koskemaan esipakkaamattomia tuotteita (22 artikla) ja kattava 
ravintoarvoilmoitus. Komission mielestä kaikki pakolliset tiedot on esitettävä vähintään 3 
mm:n kirjasimia käyttäen. Pakollisista merkinnöistä on suotu poikkeuksia alkoholijuomia, eli 
viinejä, olutta ja tislattuja alkoholijuomia varten.

Ravintoarvojen ilmoittaminen ja esittäminen
Komissio esittää lisäksi kattavaa ravintoaineilmoitusta pakkauksen "pääasiallisesti nähtävissä 
olevassa kentässä" (29–34 artikla). Elintarvikkeen energiapitoisuutta ja ravintoaineita rasvaa, 
tyydyttyneitä rasvahappoja, hiilihydraatteja, sokeria ja suolaa (29 artiklan 1 kohta) on 
esitettävä mainitussa järjestyksessä pakkauksen etupuolella osuutena 100 g:aa tai 100 ml:aa 
tai annosta kohden.  Lisätiedot (29 artiklan 2 kohta) voidaan antaa myös muussa kohden 
pakkausta, mutta ne on joka tapauksessa esitettävä taulukon (ravintoarvolaatikon) muodossa 
(34 artiklan 2 kohta).  Kaikki tiedot on ilmoitettava 100 g:aa/100 ml:aa kohden tai –
annospakkausten tapauksessa – annosta kohden, ja lisäksi on esitettävä kunkin ravintoaineen 
osuus päivittäisestä saantisuosituksesta (31 artikla).

Kansalliset merkintäjärjestelmät
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Komission luonnoksessa suodaan jäsenvaltioille kauaskantoiset kansalliset 
sääntelymahdollisuudet. Jäsenvaltioiden on VI ja VII luvun nojalla voitava antaa 
erityistapauksissa tiettyjä elintarvikeluokkia koskevia säännöksiä, ja ne saavat kehittää 
säädettyä esittämistapaa täydentäviä kansallisia merkintäjärjestelmiä (44 artiklan 3 kohta ja 34 
artiklan 5 kohta). Lisäksi jäsenvaltioiden on päätettävä kansallisen sääntelyn avulla 
esipakkaamattomia elintarvikkeita, kuten leipomotuotteita ja makkaroita tai ravintoloista ja 
suurkeittiöstä saatavia suurtaloustuotteita, koskevien tietojen esittämistavasta taikka 
myönnettävä poikkeus  tietyistä pakollisista tiedoista - allergeenitietoja lukuun ottamatta (41 
artikla). 

3. Esittelijän huomautuksia

Esittelijä pitää periaatteessa komission ehdotusta myönteisenä. Elintarvikkeille tarvitaan koko 
EU:ssa sovellettavat yhtenäiset merkinnät: Tällä sääntelyllä huolehditaan kuluttajan etujen 
mukaisesta avoimuudesta ja elintarvikkeita koskevan yhteisön säännöstön paremmasta 
hahmotettavuudesta ja parannetaan siten elintarvikealan toimijoiden oikeusvarmuutta, koska 
useita voimassa olevia säädöksiä yhdistetään uudessa asetuksessa. Uusi kattava 
elintarvikkeiden merkintöjä koskeva asetus voi auttaa kuluttajaa tekemään tietoisen ja 
harkitun ostopäätöksen ja muokata siten ruokavaliotaan omien toiveidensa ja tarpeidensa 
mukaisesti. Tämä saattaa vaikuttaa myönteisesti Euroopan väestön terveyteen. 
Elintarvikemerkintöjen yhdenmukaistaminen on erittäin tärkeää myös yhteisten 
sisämarkkinoiden kannalta, sillä tähänastiset kansalliset lisäsääntelyt ja erilaiset nykyistä 
yhteisön elintarvikelainsäädäntöä koskevat kansalliset tulkinnat ovat jo johtaneet kaupan 
esteisiin ja kilpailuongelmiin. Näiden epäkohtien oikaiseminen saattaa alentaa 
elintarvikkeiden valmistajien ja myyjien ja siten lopulta myös kuluttajien kustannuksia.

Asetusehdotuksessa tarkoitettu koko EU:ssa sovellettava elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä 
ei kuitenkaan sovellu esittelijän mielestä byrokratian purkamiseen tai lainsäädännön 
yksinkertaistamiseen eikä sen avulla anneta kuluttajille parempia tietoja elintarvikkeista. 
Komissio on mennyt eräissä kohdin yli siitä, mistä aita on ollut matalin. Eräät ehdotuksen 
kohdat ovat epärealistisia ja niistä muun muassa aiheutuisi huomattavia lisäkustannuksia 
elintarvikkeiden valmistajille ja myyjille. Kuluttajan näkökulmasta on syytä olettaa, että 
kaavailtu tietomäärä johtaisi pikemminkin sekaannuksiin kuin valistamiseen. Kauaskantoisten 
omien sääntelymahdollisuuksien luominen jäsenvaltioille vaikuttaa täysin käsittämättömältä. 
Tämä voimistaisi ennestään sisämarkkinoiden hajanaisuutta elintarvikealalla ja vesittäisi 
käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen. 

Komission luonnoksen esittämisajankohta ei ole myöskään onnistunut, sillä toistaiseksi ainoa 
kaikki jäsenvaltiot kattava tieteellinen tutkimus elintarvikkeiden merkintöjen vaikutuksista 
kuluttajien ostopäätöksiin käynnistyi vasta elokuussa 2008. Tutkimus saa tukea 
seitsemännestä puiteohjelmasta ja sen olisi oikeastaan toimittava perustana elintarvikkeita 
koskevista tiedoista annettavalle lainsäädäntöehdotukselle. Konkreettisia tuloksia voidaan 
kuitenkin odottaa vasta noin kolmen vuoden päästä. Tässä vaiheessa merkintälainsäädäntöön 
vaikuttavat siis korkeintaan asianosaisten toimijoiden olettamukset ja subjektiiviset 
kokemukset, joten komission luonnoksessa tukeudutaan pelkkiin kuluttajien toiveita ja 
tarpeita koskeviin olettamuksiin. Kukaan ei kykene arvioimaan vastaako lopullinen asetus 
keskivertokuluttajan odotuksiin koko EU:ssa vai onko sitä muutettava muutaman vuoden 
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päästä tuntuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Tämä seikka on ratkaisevan tärkeä 
erityisesti siksi, että uudesta säädöksestä odotetaan koituvan hyvin mittavia talousvaikutuksia 
elintarvikkeiden valmistajille ja myyjille. Mutta komissio ei anna tästäkään asiasta tietoja, ja 
luonnoksessaan se mielenkiintoista kyllä katsoo, että ulkoiseen asiantuntemukseen 
tukeutuminen ei ollut tarpeen.

Esittelijä katsoo, että komission luonnosta on muutettava tuntuvasti, ja jäljempänä käsitellään 
eräitä näistä muutoksista.

– kaikkiin sovellettava 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko ei toimi käytännössä. tämä pätee 
erityisesti – mutta ei pelkästään – tuotteisiin, joiden merkinnät ovat monikielisiä. Pakollinen 3 
mm:n kirjasinkoko johtaisi elintarvikepakkausten suurenemiseen, pakkausjätteen 
lisääntymiseen ja mahdollisesti jopa suurempiin annoksiin. Lisäksi kirjasinkoko ei ole ainoa 
luettavuuden kannalta merkittävä tekijä. Siksi esittelijä määrittelee elintarviketietojen 
luettavuutta koskevan käsitteen ja ehdottaa toimeenpano-ohjeiden kehittämistä 
kuulemisprosessia soveltaen. 

– Komissio perustelee toissijaisuusperiaatteella aiettaan sallia jäsenvaltioille omien 
merkintäjärjestelmien kehittäminen. Se muistuttaa lisäksi, että tällä alhaalta ylöspäin 
lähtevällä lähestymistavalla voidaan kehittää innovoivia merkintäratkaisuja. Esittelijä on 
kuitenkin sitä mieltä, että kansalliset merkintäjärjestelmät johtaisivat korkeintaan loputtomiin 
sekaannuksiin, oikeudelliseen epävarmuuteen ja mittavaan sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun vääristymiseen entisestään.  On nimittäin syytä olettaa, että kansalliset 
merkintämääräykset olisivat de facto vaikutuksiltaan pakollisia, vaikka niiden ilmoitettaisiin 
olevan ensisijaisesti vapaaehtoisia. Koska suuri osa EU:n elintarvikealan toimijoista 
markkinoi tuotteitaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, olisi kulloinkin käytettävä 
erityisiä pakkauksia ja huolehdittava vielä varastoinnista vastaavasti. Tästä aiheutuvat usean 
miljardin euron lisäkustannukset olisivat vain vaivoin lähinnä pk-yrityksistä koostuvan 
elintarvikealan siedettävissä ja ne koituisivat lopulta kuluttajien vahingoksi. Hankkeen 
mielettömyys käy ilmeiseksi kun ajatellaan, että jatkossa otettaisiin vähin erin käyttöön 27 
erilaista täydentävää merkintäjärjestelmää, ja käyttöön ottamisen ajankohdat vielä 
vaihtelisivat. Siksi esittelijä edellyttää kyseisen artiklan poistamista. tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että kaupan tai eräiden elintarvikkeiden valmistajien jo soveltamat, vapaaehtoiset 
merkintäjärjestelmät olisivat jatkossa kiellettyjä. Asia on juuri päinvastoin: Pakollisten 
tietojen ohella tietoja voidaan antaa muussa kohdin pakkausta mitä esitystapaa tahansa 
soveltaen, toistaa niitä tai antaa lisätietoja. Tämä ei tietenkään saa haitata pakollisten tietojen 
havaittavuutta ja luettavuutta.

– Esittelijä katsoo, että elintarvikepakkausten etupuolen liiallinen kuormittaminen lukuisilla 
ravintoarvotiedoilla esittämällä ne 100 g:aa tai 100 ml:aa tai annosta kohden, tai jopa 
ilmoittamalla useammat tiedot (grammoina ja prosenttiosuutena tietyn väestöryhmän 
päivittäisestä tarpeesta) johtaisi lopulta siihen, että tiedoista ei piitattaisi.  Ostoksia tekevä 
kuluttaja kun ei näe pelkästään yhtä tuotepakkausta, vaan elintarvikemyymälöiden hyllyissä 
häntä odottavat kokonaiset rivistöt. Koska tähänastisten havaintojen mukaan kuluttajien selvä 
enemmistö on kiinnostunut lähinnä elintarvikkeen energiapitoisuudesta, riittävänä ratkaisuna 
olisi, että pitoisuus ilmoitetaan pakollisena kilokaloreina tai kilojouleina pakkauksen 
nähtävissä olevalla puolella. Tällöin ravintoarvolaatikosta voidaan poistaa pakolliset tiedot 
siitä, mistä ravintoaineista tuotteen energiapitoisuus koostuu. Jos taas kauppa ja/tai toimiala 
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päätyvät toisenlaisiin kuluttajatoiveita koskeviin havaintoihin, voidaan jo säädettyjen tietojen 
ohella ilmoittaa pakkauksen nähtävissä olevalla puolella vapaaehtoisesti ja täydentävinä muita 
tietoja.  

– Pienimuotoiset elintarvikealan toimijat, kuten leipurit, kondiittorit, teurastajat, 
ravintolayritykset jne. tarjoavat lähinnä esipakkaamattomia tuotteita myyntiin tai suoraan 
nautittaviksi. Näitä tuotteita ei yleensä ole standardoitu vaan niiden koostumus ja myyntipaino 
vaihtelevat, koska ne tehdään käsityönä. On myös otettava huomioon, että juuri nämä 
elintarvikealan käsityöläiset takaavat paikallisten erikoisuuksien säilymisen ja 
monimuotoisuuden Euroopan unionissa. Komission ehdotuksessa todetaan, että 
elintarvikealan esipakkaamattomien tuotteiden sääntely kuuluu jäsenvaltioille.  Niiden olisi 
voitava päättää esittämistavasta ja tarvittaessa myös pakollisia tietoja koskevista 
poikkeuksista. Jos jäsenvaltiot eivät kuitenkaan päätä poikkeuksista tai kyseinen 
erityissääntely viivästyy, on kaikkien irtotavarana myytävien tuotteiden tarjoajien saatettava 
kaikki asetuksessa edellytetyt tiedot saataville. Tämä taas johtaisi elintarvikealan käsityön 
edellä kuvattujen erityispiirteiden vuoksi oikeudelliseen epävarmuuteen ja vaarantaisi etenkin 
pienyritykset. Ne tuskin pystyvät antamaan kattavaa ravintoarvoilmoitusta. Siksi esittelijä 
katsoo, että esipakkaamattomat tuotteet olisi pitkälti jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä ovat allergeenejä koskevat tiedot, koska niitä voi ilmetä 
myös käsityönä valmistettavissa elintarvikealan tuotteissa. Tässä yhteydessä on syytä 
muistuttaa, että jo elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1924/2006 soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty tuotteet, jotka pakataan 
vasta myytäessä.

4. Päätelmä

Käsiteltävänä olevalla asetuksella aiotaan säätää koko EU:ssa sovellettavista 
elintarvikemerkinnöistä – muutamin poikkeuksin kaikkia elintarvikealan toimijoiden tuotteita 
varten, ei siis esimerkiksi vain tiettyjä elintarvikeluokkia varten. On korostettava, että 
tällainen sääntely voi hyödyttää vain keskivertokuluttajaa, siis keskimäärin koulutettua, 
informoitua ja tervettä kansalaista, ja ravintoaineista allergiareaktioita saavia, mutta ei 
erityisiä potilasryhmiä. Elintarvikkeita koskevien pakollisten merkintöjen on autettava täysi-
ikäisiä kansalaisia tekemään ostopäätöksen omalla vastuullaan, siis tietoon perustuen ja 
harkiten. 

Tätä tavoitetta ei voida kuitenkaan saavuttaa komission luonnoksella. Ehdotettu pakollisten 
tietojen esittäminen on lähempänä kuluttajien kasvattamista kuin kuluttajille tiedottamista. 
Komissio haluaa säännellä elintarvikemerkintöjen avulla kuluttajien terveellistä ruokavaliota. 
Osa komission luonnoksessa esitetyistä vaatimuksista on epärealistisia. Euroopan 
sisämarkkinoiden etuja palveleva yhdenmukaistamishanke vesittyisi, koska kansalliset 
erityisjärjestelmät aiotaan sallia. Periaatteessa on huomionarvoista ja epäilyttävää, että 
komissio laati asetusehdotuksen turvautumatta tieteelliseen asiantuntemukseen. Lisäksi jää 
epäselväksi, miksi luonnos esitettiin nyt, kun yksittäisiä rajattuja tieteellisiä tutkimuksia on 
kyllä saatavilla, mutta kaikki jäsenvaltiot kattava laajalti suunniteltu tutkimus on vasta 
käynnistynyt. 

Esittelijä ehdottaa komission ehdottaman lähestymistavan kattavaa oikaisua. Hän muistuttaa, 
että kaavailtu elintarvikkeita koskevien tietojen pakollinen ilmoittaminen voi kattaa 
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ainoastaan perustiedot, koska meillä ei ole kattavia tieteellisiä havaintoja elintarvikkeita 
koskevien tietojen vaikutuksista kulutustottumuksiin. Lisäksi lainsäädäntövallan käyttäjä voi 
huolehtia siitä, että pakolliset merkinnät esitetään luettavissa ja ymmärrettävissä olevassa 
muodossa. Riittävä joustavuus kyetään saavuttamaan vain tällaisella sääntelyllä, sillä 
markkinataloudessa tarjonta määräytyy kysynnän mukaan. Jos siis jatkossa saadaan uusia 
havaintoja EU:n kuluttajien toiveista ja tarpeista, elintarvikealan toimijat voisivat reagoida 
nopeasti omien etujensa mukaisesti antamalla vapaaehtoisesti lisätietoja. 

Lopuksi on syytä muistuttaa, että elintarvikkeiden merkinnät ovat vain yksi seikoista, joilla 
kuluttajia valistetaan ruokavaliosta. Ne voivat täydentää kansalaisten valistamista suhteellisen 
terveistä elintavoista esimerkiksi jäsenvaltioissa toteutettavien kampanjoiden ja 
koulutustoimien avulla, mutta eivät kuitenkaan korvata sitä. Ja viime kädessä meidän 
yhteiskuntajärjestelmässämme ei voi eikä saa olla säädöksiä, jotka vapauttaisivat kansalaiset 
näiden omasta vastuusta tai vanhemmat vastuustaan lapsiaan kohtaan.
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