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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto:

Uudella asetuksella kumotaan kaksi direktiiviä:
– direktiivi 2000/13/EY elintarvikkeiden merkinnöistä
– direktiivi 90/496/EY elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä.

Asetuksen tavoitteena on luoda oikeudellinen kehys, jolla säännellään elintarviketietoja. Se 
annetaan aikana, jona yleinen tietoisuus terveen ravitsemuksen merkityksestä lisääntyy. 
Komission ja jäsenvaltioiden järjestämien tiedotuskampanjoiden ansiosta eurooppalaiset 
kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota elintarvikkeiden sisältöön. Lisäksi useat 
teollisuuskonsernit ovat jo parantaneet merkintöjä, koska kuluttajat vaativat tätä.

Asetuksen pitäisi vaikuttaa niin, että kuluttajien saatavilla on tulevaisuudessa selkeitä, 
ymmärrettäviä ja helposti luettavia tietoja, joiden ansiosta he voivat tehdä tietoon perustuvia 
elintarvikkeiden ostopäätöksiä.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnossa esitetyt 
suuntaviivat:

– pakolliset elintarviketiedot
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi kompromissin, jonka mukaan 
komission ehdottamien pakollisten tietojen lisäksi on vaadittava tieto siitä, mistä 
tietyntyyppiset tuotteet ovat lähtöisin. Alkuperää koskeva viittaus on poistettu: kun puhutaan 
alkuperämaasta, kyse voi olla maasta, jossa tavaraa on viimeisen kerran käsitelty (neuvoston 
asetus (ETY) N:o 2913/92 yhteisön tullikoodeksista). Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunta kuitenkin toivoo, että pakkaukseen merkittäisiin paikka, jossa 
hedelmät ja vihannekset on kerätty ja kalat kalastettu, jossa eläimet ovat syntyneet ja ne on 
kasvatettu jne., eikä maata, jossa ne on keitetty tai savustettu. Tästä syystä valiokunta käyttää 
mieluummin termiä "lähtöpaikka". Kaikkien eurooppalaisten on voitava tietää, mistä heidän 
kuluttamansa elintarvikkeet ovat lähtöisin, jotta he voisivat tehdä aikaisempaa tietoisempia 
ostopäätöksiä (erityisesti olisi voitava tietää, onko ostettu tuote paikallinen) ja laskea 
elintarvikkeen ekologisen jalanjäljen. Nämä avoimuuden ja jäljitettävyyden vaatimukset ovat 
kuluttajan oikeuksien perusta. Maatalousvaliokunta edellyttää siksi, että lähtöpaikka 
ilmoitetaan, kun on kyse jalostamattomista elintarvikkeista ja elintarvikkeista, jotka koostuvat 
yhdestä ainesosasta (lukuun ottamatta suolaa, sokeria, mausteita, vettä, lisäaineita, aromeja ja 
entsyymejä), sekä koostettujen elintarvikkeiden liha- ja maitotuotepohjaisista pääainesosista.
Lisäksi, kun on kyse muusta lihasta kuin naudanlihasta, lähtöpaikka voi olla yksi paikka vain 
silloin, kun eläimet ovat syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu samassa maassa tai 
paikassa. Kaikissa muissa tapauksissa on annettava tiedot erikseen eläinten syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikoista.

Pakolliset tiedot on esitettävä selvästi, helposti luettavasti ja ymmärrettävästi, jotta kuluttajat 
eivät hämääntyisi. Kolmen millimetrin kirjasinkokoa koskeva vähimmäisvaatimus ei ole 
soveltuva: vaatimus kasvattaisi pakkausten kokoa, mistä olisi seurauksena kielteisiä 
ympäristövaikutuksia. Tästä syystä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
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ehdottaa, että pakollisten tietojen koko sovitetaan pakkauksen kokoon siten, että 
vähimmäiskirjasinkoko on 1 mm pakkauksissa, joissa suurimman pinnan tai etiketin ala on 
25–100 cm2, ja 1,2 mm pakkauksissa, joissa suurimman pinnan tai etiketin ala on yli 100 cm2. 
Lisäksi on olennaisen tärkeää varmistaa, että painetut kirjasimet erottuvat taustasta selkeästi.

Jotta pakkausmerkinnät olisivat ymmärrettäviä ja asetuksesta tulisi tehokas, on perustettava 
Euroopan tason tiedotus- ja koulutusohjelmia. Eurooppalaisilla kuluttajilla on oltava 
syvällisemmät tiedot asiasta, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Eräissä maissa 
on aloitettu aikuisille suunnattuja koulutusohjelmia, esimerkiksi iltakursseja, ja näissä maissa 
annetaan myös opetusta lapsille kaikkein pienimmistä alkaen. Belgian toisen asteen 
oppilaitoksissa on nk. terveystoimikuntia, joihin kuuluu opettajia, avustavaa 
opetushenkilöstöä ja keittäjiä ja jotka pyrkivät edistämään terveellisten tuotteiden käyttöä ja 
tasapainoista ruokavaliota. On erityisen tärkeää edistää tämänkaltaisia ohjelmia kaikkialla 
Euroopassa, jotta kuluttajilla olisi tarvittavat valmiudet huolehtia terveellisemmästä ja 
tasapainoisemmasta ruokavaliosta. Alalla toimivia yhdistyksiä on tuettava, sillä ne ovat 
keskeinen väliporras Euroopan kansalaisille tiedottamisessa.

Kun komissio sallii tiettyjen pakollisten tietojen antamisen muutoin kuin 
pakkausmerkinnöissä, tässä voidaan hyödyntää uutta tieto- ja viestintätekniikkaa. Voitaisiin 
esimerkiksi kuvitella kuluttajien saavan kaikki pakolliset tiedot valintamyymälöihin 
sijoitetuista näyttöpäätteistä elintarviketta ostaessaan.

– pakollinen ravintoarvoilmoitus
Kuluttajatiedotuksen parantamiseksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
katsoo, että pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen on ehdottomasti lisättävä teolliset 
transrasvat, proteiinit ja kuidut; niin ikään on tehtävä ero luonnossa esiintyvien sokereiden ja 
lisättyjen sokereiden välillä. Valmistelija vastustaa kuitenkin uusien tietojen lisäämistä siitä 
yksinkertaisesta syystä, että liika tieto tappaa tiedon.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on muuttanut myös komission 
ehdotuksen säännöksiä pakollisen ravintoarvoilmoituksen esittämistavasta. Valiokunta 
edellyttää, että energiasisältö merkitään kilokaloreina pakkauksen etupuolen oikeaan 
alakulmaan ja muut ravintoarvotiedot kootaan kaikki samassa nähtävissä olevassa kentässä 
olevaan taulukkoon.

– alkoholijuomat
Alkoholijuomien vapauttamista näistä säännöistä perusteellaan sillä, että ne sisältävät 
alkoholia. Olisi väärin merkitä nämä tuotteet tavalla, joka voisi johtaa kuluttajia harhaan tai 
rohkaista niiden kohtuuttomaan käyttöön. Yhtä väärin olisi, että näillä ehdotuksilla syrjitään 
tuotteita ja vääristetään tuotteiden välistä kilpailua. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa 
viini, olut ja tislatut alkoholijuomat vapautettiin pakollisten tietojen ilmoittamista koskevasta 
velvollisuudesta viiden vuoden ajaksi. Tästä syystä maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunta ehdottaa tasavertaisuuden nimissä, että kaikki alkoholijuomat (eli kaikki juomat, 
jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia) vapautetaan ko. velvollisuudesta, lukuun 
ottamatta alkoholipitoisia juomasekoituksia, joista käytetään myös nimitystä limuviinat. 
Kyseiset juomat johtavat nuoria kuluttajia harhaan, sillä niiden sisältämän väkevän alkoholin 
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maku on kätketty limonadilla. Näitä juomia ei siis pidä vapauttaa velvollisuudesta: 
ainesosaluettelo ja ravintoarvoilmoitus on esitettävä, jotta nuoret kuluttajat tiedostavat, mitä 
juomat sisältävät.

– pakkaamattomat elintarvikkeet
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta kannattaa komission ehdotusta tehdä 
allergeenimerkintä pakolliseksi tuotteille, joita ei ole esipakattu. Nykyisen tilanteen 
säilyttämiseksi ja jotta pakkaamattomien tuotteiden myyjien taakka ei kasvaisi liian suureksi, 
valiokunta kuitenkin ehdottaa, että komission ehdotusta muutetaan muiden pakollisten 
tietojen osalta: kyseisten tietojen esittämisen ei pitäisi olla pakollista, ellei jäsenvaltio anna 
sääntöjä, jotka edellyttävät, että kaikki tai tietyt tiedot on ilmoitettava. Lisäksi asiakkaille on 
pyynnöstä annettava tietoa allergeeneista myyntipaikalla.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Ruokavalion ja terveyden välinen 
suhde ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvan 
ruokavalion valinta herättävät yleistä 
mielenkiintoa. Komission valkoisessa 
kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta 
todetaan, että ravintoarvomerkinnät ovat 
yksi tapa, jolla kuluttajille voidaan antaa 
tietoa elintarvikkeiden koostumuksesta ja 
auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia 
valintoja. Jäsenvaltioiden toteuttamat 
valistus- ja tiedotuskampanjat ovat tärkeä 
väline, jolla autetaan kuluttajia 
ymmärtämään paremmin 
elintarviketietoja. EU:n 
kuluttajapoliittisessa strategiassa vuosiksi 
2007–2013 painotetaan, että on sekä 
toimivan kilpailun että kuluttajien 
hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että 
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kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja.

kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 
edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi rahoitettava 
koulutusohjelmia, joiden avulla 
Euroopan unionin kansalaiset voivat 
hankkia tai täydentää tietojaan asiasta. 
Tämä voitaisiin toteuttaa myös 
verkkovälitteisin tiedotus- ja 
opetusohjelmin. Kuluttajilla olisi näin 
mahdollisimman hyvät valmiudet tehdä 
tietoon perustuvia valintoja.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että valistus- ja opetusohjelmien rahoitus on jäsenvaltioiden vastuulla, 
jotta voidaan estää EU:n talousarvion määrärahojen käyttö tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta kuluttajille heidän kuluttamistaan 
elintarvikkeista annettuihin tietoihin 
sovellettaisiin kattavaa ja kehityskelpoista 
lähestymistapaa, elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettu lainsäädäntö olisi 
määriteltävä väljästi siten, että se kattaa 
yleisluonteiset ja erityiset säännöt, minkä 
lisäksi myös elintarvikkeita koskevat tiedot
olisi määriteltävä väljästi siten, että ne 
kattavat myös muulla tavoin kuin etiketissä 
annetut tiedot.

(14) Jotta kuluttajille heidän kuluttamistaan 
elintarvikkeista annettuihin tietoihin 
sovellettaisiin kattavaa ja kehityskelpoista 
lähestymistapaa, elintarviketietoja koskeva
lainsäädäntö olisi määriteltävä väljästi 
siten, että se kattaa yleisluonteiset ja 
erityiset säännöt, minkä lisäksi myös
elintarviketiedot ja ravitsemusvalistus olisi 
määriteltävä väljästi siten, että ne kattavat 
myös muulla tavoin kuin etiketissä annetut 
tiedot.
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Tarkistus 3

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, ruoan tarjoilu tai myynti
esimerkiksi hyväntekeväisyystapahtumissa 
tai markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja elintarvikkeiden 
myynti maatalouden suoramarkkinoinnin 
eri muodoissa eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Jotta erityisesti 
elintarvikealan pienteollisuuden ja 
vähittäiskaupan pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, joihin kuuluvat myös 
suurtaloudet, ei kuormitettaisi liikaa, 
esipakkaamattomat tuotteet olisi 
vapautettava merkintävaatimuksista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Elintarviketietoja koskevan
lainsäädännön olisi myös perustuttava
kuluttajien tietovaatimuksiin, eikä sillä saa 
estää innovointia elintarvikealalla. Lisää 
joustavuutta saadaan sillä, että 
elintarvikealan yritykset voivat antaa 
vapaaehtoisia lisätietoja.
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Perustelu

Innovaatiotoiminnasta hyötyvät kuluttajat. Uuden lainsäädännön riittävä joustavuus voidaan 
varmistaa vain siten, että elintarvikealan yritykset voivat vastata asiakkaiden uusiin toiveisiin 
antamalla vapaaehtoisia lisätietoja.

Tarkistus 5

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 pakollisista 
elintarviketiedoista olisi kuitenkin
hyväksyttävä vain tarpeen mukaan, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta
sekä avoimuuden ja kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen.

Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(20) 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.

(20) Harhaanjohtavasta mainonnasta jo 
annettujen säännösten ohella
elintarviketietoja koskevissa säännöissä 
pitäisi myös kieltää sellaisen tiedon käyttö, 
joka saattaa johtaa kuluttajaa harhaan 
erityisesti elintarvikkeiden 
energiasisällön, alkuperän tai 
koostumuksen suhteen. Ollakseen tehokas 
tämän kiellon pitäisi koskea myös 
elintarvikkeiden mainontaa ja esillepanoa.
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Perustelu

Tässä olisi muistutettava, että harhaanjohtavasta mainonnasta on jo annettu säännöksiä. 
Tuotteen mainostamisesta lääketieteellisillä vaikutuksilla on jo säädetty elintarvikkeita 
koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20. joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1924/2006.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Olisi laadittava luettelo kaikista 
pakollisista tiedoista, jotka olisi
periaatteessa annettava kaikista lopulliselle 
kuluttajalle ja suurtalouksille tarkoitetuista 
elintarvikkeista. Kyseisen luettelon olisi 
sisällettävä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti jo vaaditut tiedot, sillä sitä 
pidetään yleisesti arvokkaana säännöstönä 
kuluttajan tiedonsaannin kannalta.

(22) Olisi laadittava luettelo kaikista 
pakollisista tiedoista, jotka olisi annettava 
kaikista lopulliselle kuluttajalle ja 
suurtalouksille tarkoitetuista 
elintarvikkeista. Kyseisen luettelon olisi 
sisällettävä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti jo vaaditut tiedot, sillä sitä 
pidetään yleisesti arvokkaana säännöstönä 
kuluttajan tiedonsaannin kannalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Uusi tieto- ja viestintätekniikka voi 
olla merkittävässä asemassa välitettäessä 
lisätietoja kuluttajille. Se mahdollistaa 
nopean ja huokean tietojenvaihdon. 
Voidaan esimerkiksi ajatella kuluttajien 
saavan lisätietoja valintamyymälöihin 
sijoitetuista näyttöpäätteistä, jotka 
esittäisivät tuotetietoja viivakoodin 
perusteella. Samoin kuluttajat voisivat 
saada lisätietoja tätä tarkoitusta varten 
perustettavalta verkkosivustolta.
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Perustelu

Uudet teknologiat ovat tärkeitä, kun tavoitteena on saada kuluttajat ymmärtämään paremmin 
ostamiaan tuotteita koskevia tietoja.

Tarkistus 9

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.

(23) Jotta elintarviketietojen 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.
Kaikkien sidosryhmien julkisen
kuulemisen avulla on määrä helpottaa 
elintarviketietoihin liittyvien vaatimusten 
oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Perustelu

Kaikki pakollisiin merkintävaatimuksiin tehtävät muutokset vaikuttavat merkittävästi 
elintarvike- ja juomateollisuuteen. Näin ollen on tärkeää todeta lainsäädännössä selkeästi, 
että kaikkia sidosryhmiä on kuultava uusien merkintävaatimusten käsittelyn yhteydessä, millä 
varmistetaan, että menettely on avoin ja että kaikki osapuolet voivat ilmaista kantansa.

Tarkistus 10

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 

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

ei pysty lukemaan, ovat yksi suurimmista 
syistä siihen, että kuluttajat ovat 
tyytymättömiä elintarvikkeiden 
etiketteihin. Tästä syystä sellaisia tekijöitä 
kuin kirjasinkoa, väriä ja kontrastia olisi 
tarkasteltava kokonaisuutena.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) 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

(28) Viinien merkinnöistä on jo annettu 
erityisiä yhteisön sääntöjä. Viinialan
yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten 
(EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, 
(EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 
muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 
2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 
kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2008 annetussa neuvoston asetuksessa 
N:o 479/20081 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 
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(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 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

viineihin, maustettuihin viineihin ja 
vastaaviin tuotteisiin, jotka on valmistettu 
muista hedelmistä kuin viinirypäleistä,
hedelmäolueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89
kumoamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20082

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

____________________

1 EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

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

2 EUVL L [ …], […], s.[…]. 2 EUVL L 39, 13.2.2008, s.16.

Perustelu

Maustettuja viinejä, jotka koostuvat pääasiassa viinistä ja joihin on lisätty rajoitettu määrä 
luonnollisia ainesosia, syrjittäisiin verrattuna oluisiin ja väkeviin alkoholijuomiin, joissa 
keinotekoisten lisäaineiden käyttö on sallittua. Tällä saattaisi olla huomattavia kielteisiä 
kaupallisia vaikutuksia tietyille tuotteille.

Tarkistus 12

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 

(29) Elintarvikkeen lähtöpaikka olisi 
ilmoitettava, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia 
harhaan kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Jotta 
voidaan parantaa avoimuutta ja 
jäljitettävyyttä, lähtöpaikka on 
ilmoitettava, kun on kyse 
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alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa 
koskevien tietojen antamisesta.
Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi 
kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla luodaan toimialalle 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan kuluttajien ymmärrystä 
elintarvikkeen alkuperämaahan tai 
lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. 
Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan 
toimijan nimeen tai osoitteeseen.

jalostamattomista elintarvikkeista, 
elintarvikkeista, jotka koostuvat yhdestä 
ainesosasta, sekä koostettujen 
elintarvikkeiden liha- ja 
maitotuotepohjaisista pääainesosista.
Alkuperämaa tai lähtöpaikka 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 
lähtöpaikkaan liittyvistä tiedoista.

Perustelu

Elintarvikkeen liha- ja maitotuotepohjaisen pääainesosan lähtöpaikka olisi ilmoitettava 
pakkauksessa, jotta kaikki kuluttajat voisivat tehdä ostopäätöksensä tiedon perusteella. 
Valmistelija on tietoinen koostettujen elintarvikkeiden valmistajille aiheutuvista seurauksista, 
erityisesti siitä, että pakkauksia on muutettava säännöllisesti toimitusten mukaan. Valmistelija 
on kuitenkin sitä mieltä, että toimi on välttämätön kuluttajien hyvinvoinnin ja tuottajien 
tasavertaisemman kohtelun varmistamiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kuluttajien olisi oltava tietoisia siitä, 
miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi
komission ja toimivaltaisten sidosryhmien 
olisi tutkittava poikkeuksen 
voimassaoloaikana, mikä tieto olisi 
kuluttajan kannalta hyödyllisintä ja 
millainen olisi sen toimivin esittämistapa.
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Perustelu

Alkoholijuomien jättäminen tämän asetuksen ulkopuolelle on perusteltua siksi, että ne 
sisältävät alkoholia. On varottava, etteivät toimet, joiden tarkoituksena on antaa kuluttajille 
tietoja, johda kuluttajia harhaan eivätkä kannusta kohtuuttomaan kulutukseen. Komission ja 
sidosryhmien olisi siis selvitettävä sopivia keinoja antaa kuluttajille asianmukaisia ja 
vaikuttavia tietoja.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tällaisen tiedon 
sijoittamista koskevista tutkimustuloksista 
ei voida tehdä yksiselitteisiä 
johtopäätöksiä. Jotta kuluttajat voivat 
helposti nähdä olennaiset ravintoarvotiedot 
elintarvikkeita ostaessaan, tällaiset tiedot 
olisi esitettävä yhdessä ja samassa
nähtävissä olevassa kentässä.

Perustelu

Keskivertokuluttajan on helpompi ymmärtää etikettiä, jos kaikki olennainen tieto on sijoitettu 
yhteen ja samaan nähtävissä olevaan kenttään. Tämä tarkoittaa ainakin sitä, että kaikki tieto, 
jonka kuluttaja tarvitse tietoon perustuvan valinnan tekemiseksi, on sijoitettava pakkauksen 
takapuolen etikettiin.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tärkeimpiä tehtäviä on sääntöjen yksinkertaistaminen ja 
sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen. Koska kansalliset säännöt aiheuttavat 
lisäkustannuksia alan yrityksille ja haittaavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta, olisi 
vaadittava todisteita siitä, että kansallisten sääntöjen käyttöönotto on perusteltua eivätkä ne 
rajoita tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 16

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 intressiryhmät, erityisesti pienet 
ja keskisuuret yritykset, pystyisivät 
antamaan ravintoarvotietoja tuotteistaan, 
ravintoarvotiedot pakollisiksi tekevät 
sovellettavat toimenpiteet olisi otettava 
käyttöön asteittain soveltamalla 
asianmukaisia siirtymäaikoja ja 
myöntämällä mikroyrityksille ylimääräinen 
siirtymäaika. Olisi myös myönnettävä 
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unionin rahoitustukea, jolla 
maatalousalan pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä autetaan hankkimaan tarvittava 
tieteellinen tietämys tuotteidensa 
ravintoarvon arvioimiseksi. Alan 
yrittäjien olisi lisäksi päästävä osallisiksi 
koulutusohjelmista parantaakseen 
asiantuntemustaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kolmansista maista peräisin olevia 
elintarvikkeita voidaan markkinoida 
unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Perustelu

Kuluttajien edun vuoksi myös kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden on 
täytettävä merkintävaatimukset.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) 'lähtöpaikalla' tarkoitetaan paikkaa, 
maata tai aluetta, jossa maataloudesta 
peräisin olevat tuotteet tai ainesosat on 
kokonaan tuotettu neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Perustelu

 Lähtöpaikka on määriteltävä oikein. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23 artiklan 
2 kohdassa käytetty määritelmä sopii valmistelijalle mainiosti, vaikka siinä käytetty termi 
"obtenu" (suom. "tuotettu") on ranskaksi kömpelö. Paikalla, jossa tuote on tuotettu, 
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tarkoitetaan siellä korjattuja kasvituotteita ja siellä syntyneitä ja kasvatettuja eläviä eläimiä. 
Valmistelija ei hyväksy sitä, että jalostuspaikka voitaisiin katsoa lähtöpaikaksi.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

g a) 'alkuperämaalla' tarkoitetaan 
paikkaa, josta maataloustuote tai 
maatalousperäinen ainesosa on peräisin 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
23–26 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Ehdotukseen on lisättävä lähtöpaikasta erillinen 'alkuperämaan' määritelmä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

joiden etiketit eivät täytä uusia 
vaatimuksia, voidaan saattaa markkinoille, 
ja varastossa olevia tällaisia elintarvikkeita, 
jotka on saatettu markkinoille ennen 
siirtymäajan päättymistä, voidaan edelleen 
myydä kunnes varastot loppuvat.

Perustelu

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

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Otettaessa käyttöön uusia 
merkintävaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaistettuja määräaikoja, jotka 
komissio vahvistaa sidosryhmiä 
kuultuaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen.

Perustelu

Uusien merkintävaatimusten rikkonaisella täytäntöönpanolla on siirtymäajoista huolimatta 
huomattava vaikutus uusien etikettien valmistamisesta sekä varastojen, elintarvikepakkausten 
ja etikettien hallinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Elintarviketietoja koskeva uusi 
lainsäädäntö olisi siksi otettava käyttöön yhdenmukaisia määräaikoja noudattaen, kuten 
komissio alun perin ehdotti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot elintarvikkeen yksilöllisyydestä ja 
koostumuksesta, ominaisuuksista tai 

a) tiedot elintarvikkeen yksilöllisyydestä ja 
koostumuksesta, määristä, ominaisuuksista 
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muista ominaispiirteistä; tai muista ominaispiirteistä;

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun harkitaan pakollisten 
elintarviketietojen tarvetta, on otettava 
huomioon sidosryhmille mahdollisesti 
koituvat kustannukset ja hyödyt siitä, että 
ne antavat tiettyjä tietoja, joita ne pitävät 
erityisen arvokkaina, tai mahdolliset 
hyödyt, joiden katsotaan yleisesti auttavan
kuluttajia tekemään tietoon perustuvia 
valintoja.

Perustelu

Uusia merkintäsääntöjä olisi otettava käyttöön ainoastaan siinä tapauksessa, että näyttöön 
perustuva tutkimus osoittaa mainituista uusista vaatimuksista saatavan hyödyn. Uusien 
tietojen antamisesta aiheutuvat kustannukset eivät saisi olla kohtuuttomia. 
Merkintävaatimusten muuttaminen vaikuttaa merkittävästi sekä EU:n tuottajiin että tuontiin 
kolmansista maista. Kuluttajien ja tuottajien edut on saatettava tasapainoon.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen laatia 
esimerkkiluettelon väittämistä ja 
käsitteistä, joiden käyttö on 1 kohdan 
nojalla aina kiellettyä tai rajoitettua.

Perustelu

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei luonnon kivennäisvesiä ja 
erityisravintoa koskevista yhteisön 
lainsäädännössä säädetyistä poikkeuksista 
muuta johdu, elintarvikkeita koskevissa 
tiedoissa ei saa esittää, että 
elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia 
ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia 
ominaisuuksia, eikä viitata sellaisiin 
ominaisuuksiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot ovat 
elintarvikkeita käsittelevän toimijan 
käytettävissä, jotta tämä voi pyydettäessä 
antaa 9 artiklan 1 kohdan a–c ja
f alakohdassa täsmennetyt pakolliset 
elintarviketiedot lopulliselle kuluttajalle.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) elintarvikkeen sisällyksen määrä; e) elintarvikkeen sisällyksen määrä 
pakkaushetkellä;

Perustelu

Elintarvikkeen sisällyksen määrä voi muuttua tuotteen valmistamisen ja sen myynnin ja 
kuluttamisen välisenä aikana. Tuottaja voi vaikuttaa sisällyksen määrään ainoastaan 
elintarvikkeen pakkaushetkellä, eikä häntä voida asettaa vastuuseen elintarvikkeen 
sisällyksen määrässä ennen myyntiä tai kuluttamista mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa yhteisössä valmistettujen tuotteiden ja tuontituotteiden 
tasavertainen kohtelu, kolmansista maista tuotujen tuotteiden kohdalla on tärkeää ilmoittaa 
tuoja.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) lähtöpaikka on ilmoitettava 

– jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi 
johtaa kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöpaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöpaikka;

– kun on kyse jalostamattomista 
elintarvikkeista ja elintarvikkeista, jotka 
koostuvat yhdestä ainesosasta;
– kun on kyse koostettujen 
elintarvikkeiden liha- ja 
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maitotuotepohjaisista pääainesosista.
Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, lähtöpaikka voidaan 
ilmoittaa yhtenä paikkana vain silloin, 
kun eläimet ovat syntyneet ja ne on 
kasvatettu ja teurastettu samassa maassa 
tai paikassa. Kaikissa muissa tapauksissa 
on annettava tiedot erikseen eläinten 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikoista.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) käyttöohje, jos tuotteen käyttäminen sen 
myyntimuodossa on vaarallista;

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto olisi johtanut siihen, että esimerkiksi suolapakettiin tai jauhopussiin 
olisi merkittävä käyttöohjeet. Päätarkoituksena on taata turvallisuus.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Kun otetaan huomioon tämän säännöksen merkitys, komissiolle ei pidä antaa yksinoikeutta 
muuttaa pakollisten tietojen luetteloa.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 
1 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon ja 
maitotuotteiden osalta. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kyseisiä toimenpiteitä koskevat säädökset 
kirjallisina.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Mikroyrityksille ja viljelijöille 

myönnettävät poikkeukset
Mikroyritysten ja viljelijöiden käsityönä 
valmistamat tuotteet vapautetaan 
9 artiklan 1 kohdan l alakohdassa 
säädetystä vaatimuksesta. Niille voidaan 
myöntää poikkeus myös 9 artiklan 
1 kohdan b, c, d, g, h, i, j ja k alakohdassa 
säädetyistä tietovaatimuksista silloin, kun 
tuotteet myydään tuotantopaikalla, 
edellyttäen että myyntihenkilöstö kykenee 
tarjoamaan kyseiset tiedot.

Perustelu

Olisi vältettävä mikroyrityksille ja viljelijöille aiheutuvaa tarpeetonta taakkaa.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Metrologia kattaa menetelmät ja 
tekniikat, joiden avulla voidaan 
parametroida malli, jonka on määrä 
kuvata todellisuutta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi suosia tiettyjen 
pakollisten tietojen antamista muulla 
tavoin kuin pakkauksessa tai etiketissä,
erityisesti uuden tieto- ja 
viestintätekniikan, kuten internetin, 
avulla, jotta pakkauksia voidaan vähentää 
niin paljon kuin mahdollista, edellyttäen 
että tämän asetuksen II luvussa säädetyt 
yleiset periaatteet ja vaatimukset täyttyvät.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrättyä menettelyä
noudattaen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun on kyse pakkaamattomista tai 
myyntipaikalla pakattavista
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä. Asiakkaalle on kuitenkin 
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pyynnöstä annettava myyntipaikalla 
9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
edellytetyt tiedot.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai etiketissä, 
painettava pakkaukseen tai etikettiin siten, 
että ne ovat selvästi luettavissa ja niiden 
kirjasinkoko on

– vähintään 1 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman pinnan tai etiketin ala 
on 25–100 cm2;
– vähintään 1,2 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman pinnan tai etiketin ala 
on yli 100 cm2.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

Etiketin taustaväri erottuu pakkauksen 
taustaväristä niin, että muodostuu 
kontrasti, joka takaa esitettyjen tietojen 
luettavuuden ja ymmärrettävyyden.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa yksityiskohtaisia
sääntöjä, jotka koskevat pakollisten 
tietojen esittämistä ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten laajentamista 
koskemaan pakollisia lisätietoja, jotka 
koskevat 10 ja 38 artiklassa tarkoitettuja 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä. 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.

Tarkistus 42

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.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lyhenteitä, alkukirjainlyhenteet 
mukaan lukien, ei saa käyttää, jos ne 
voivat johtaa kuluttajia harhaan.
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Tarkistus 44

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. Pakolliset elintarviketiedot 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 eikä itse elintarvikkeen 
pakkauksella, esimerkiksi 
liimaussaumalla.

Perustelu

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

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY1 tarkoitettujen 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, joissa on 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi ilmoitettava muita unionin 
lainsäädännössä edellytettyjä tietoja, on 
käytettävä kirjasinkokoa, joka on 
kuluttajan luettavissa ja mahdollistaa 
kyseisten tuotteiden erityisluonnetta 
koskevien lisätietojen ilmoittamisen.
1 EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 b. Pakollisten tietojen esittäminen ei saa 
johtaa elintarvikkeen pakkausmateriaalin 
tai pakkauksen koon ja/tai painon 
lisääntymiseen eikä se saa muullakaan 
tavalla lisätä ympäristölle koituvaa 
taakkaa.

Perustelu

Pakolliset elintarviketiedot saattavat antaa alan toimijoille syytä muuttaa pakkauksen kokoa, 
jolloin riskinä on pakkausjätteen määrän kasvu. Tämä olisi Euroopan unionin 
jätehuoltosäännösten perustana olevan ennaltaehkäisemisen periaatteen vastaista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 c. Pakollisten elintarviketietojen 
esittämiseen käytettäviä etikettejä ei saa 
valmistaa materiaaleista, jotka haittaavat 
merkittävästi pakkauksen tai astian 
uudelleenkäyttöä tai kierrättämistä tai 
estävät sen.

Perustelu

Euroopan unionin jätehuoltosäännösten mukaan on pyrittävä varmistamaan, että 
pakkausmateriaaleja käytetään uudelleen tai ne kierrätetään mahdollisimman laajalti. 
Etikettien valmistaminen materiaalista, joka ei ole sama kuin pakkauksessa käytetty, voi 
huomattavasti vaikeuttaa asianmukaista jätehuoltoa.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurin mahdollinen painatusala on 
pienempi kuin 80 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. Pakkauksessa 
voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti myös 
muita tietoja. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.
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Perustelu

Elintarvikkeen energiapitoisuuden ilmoittaminen on olennaista, ja kyseinen tieto voi olla 
ratkaiseva tietoisen ostopäätöksen tekemiselle. Valmistajan olisi voitava antaa vapaaehtoisia 
lisätietoja.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seuraavat ainesosat voidaan luetella 
missä tahansa järjestyksessä 1 kohdassa 
tarkoitetun luettelon lopussa: mausteet ja 
yrtit (suolaa lukuun ottamatta), luontaiset 
ja keinotekoiset aromit, 
arominvahventeet, elintarvikelisäaineet, 
vitamiinit ja ravintoaineet sekä 
kivennäisaineet ja niiden suolat.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) juomat, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, lukuun 
ottamatta alkoholijuomasekoituksia 
('limuviinat'); etenkin viini ja viinituotteet 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 sekä 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/19911

2 artiklan 1 kohdassa, vastaavat tuotteet, 
jotka on valmistettu muista hedelmistä 
kuin viinirypäleistä, siideri, päärynäviini 
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joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

sekä olut ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 artiklan 
1 kohdassa. Komissio laatii viimeistään ...*
kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään tarvittaessa

i) asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen;
ii) asetuksen (ETY) N:o 1601/91 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
14 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen;
iii) asetuksessa (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen; 
iv) muiden tuotteiden osalta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.
Toimenpiteitä sovelletaan 
johdonmukaisesti ja ne otetaan käyttöön 
samanaikaisesti kaikkien lueteltujen 
tuotteiden osalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellä mainituilla 
menettelyillä vahvistettujen i, ii ja iii 
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita 
koskevien erityistapausten huomioon 
ottamista.
___________
*Virallinen lehti: viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
1 EYVL L 149, 16.6.1991, s. 1.

Tarkistus 53
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarvittaessa voidaan antaa 
1 kohdassa tarkoitetun maininnan 
esittämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt seuraavien menettelyjen 
mukaisesti:
i) asetuksen (EY) N:o 479/2008 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 113 artiklan 1 
kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen;
ii) asetuksen (ETY) N:o 1601/91 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
13 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen;
iii) asetuksessa (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen;
iv) muiden alkoholijuomien osalta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa määrättyä 
menettelyä noudattaen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä 
tuodaan esille merkinnässä joko sanoin tai 
kuvin tai graafisen esityksen avulla 
metrologian periaatteen noudattamiseksi 
ja harhaanjohtavien ravitsemusväitteiden 
välttämiseksi; tai
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Tuotantoeläinten kasvatusolosuhteita 

koskevat tiedot
Komissio vahvistaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 erityisiä perusteita, jotka 
koskevat lihan, lihatuotteiden ja maidon 
tuotannossa käytettävien eri eläinlajien 
kasvatusmuotoja koskevien tietojen 
ilmoittamista ja jotka ovat yhdenmukaisia 
munien kaupan pitämiseen sovellettavista 
vaatimuksista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1028/2006 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä 23 päivänä toukokuuta 2007 
annetussa komission asetuksessa (EY) 
N:o 557/20071 vahvistettujen munien 
merkintävaatimusten kanssa. Näitä 
perusteita sovelletaan sitten maitoa ja 
lihaa sisältävien elintarvikkeiden 
merkintöihin.
____________________

1 EUVL L 132, 24.5.2007, s. 5.

Tarkistus 57
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) proteiinin, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, teollisten transrasvojen ja
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus luonnossa esiintyviin ja 
lisättyihin sokereihin), ravintokuidun ja 
suolan määrät.

Perustelu

Transrasvojen ja sokerien määrä olisi sisällytettävä pakolliseen ravintoaineilmoitukseen, 
jotta kuluttajat saavat selville elintarvikkeen ravitsemuksellisen koostumuksen 
kokonaisuudessaan. Transrasvat lisäävät "huonon" kolesterolin (LDL) määrää ja vähentävät 
"hyvän" kolesterolin (HDL) määrää. Parhaan mahdollisen kuluttajatiedotuksen 
varmistamiseksi myös luonnossa esiintyvien sokereiden ja lisättyjen sokereiden osuus olisi 
ilmoitettava. Lisätty sokeri sisältää saman verran kaloreita kuin luonnossa esiintyvä sokeri, 
mutta se tuottaa enemmän rasvaa, koska elimistö ei polta sitä.

Tarkistus 58

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 

Tätä kohtaa ei sovelleta juomiin, jotka 
sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia 
alkoholia, lukuun ottamatta 
alkoholijuomasekoituksia ('limuviinat'). 
Sitä ei sovelleta etenkään viiniin ja 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä asetuksessa (EY) N:o
479/2008 sekä asetuksen (ETY) N:o 
1601/1991 2 artiklan 1 kohdassa,
vastaaviin tuotteisiin, jotka on saatu 
muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
siideriin, päärynäviiniin, olueen eikä 
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä asetuksen (EY) N:o
110/2008 2 artiklan 1 kohdassa. Komissio 
laatii viimeistään [...]* kertomuksen tämän 



PE430.537v02-00 36/64 AD\801217FI.doc

FI

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.

kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
tarvittaessa

i) asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen;
ii) asetuksen (ETY) N:o 1601/91 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
14 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen;
iii) asetuksessa (EY) N:o 110/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.
Toimenpiteitä sovelletaan 
johdonmukaisesti ja ne otetaan käyttöön 
samanaikaisesti kaikkien lueteltujen 
tuotteiden osalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellä mainituilla 
menettelyillä vahvistettujen i, ii ja iii 
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita 
koskevien erityistapausten huomioon 
ottamista.
___________
*Virallinen lehti: viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot 
(mukaan luettuina omega-9-rasvahapot);

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot 
(mukaan luettuina omega-3- ja/tai ALA-
ja DHA/EPA-rasvahapot sekä omega-6-
rasvahapot);

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kolesteroli;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ravintokuitu; Poistetaan.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) proteiini; Poistetaan.

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

h a) liitteessä XIII olevassa A osassa 
ilmoitetut muut aineet.

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitukseen voi sisältyä myös edellä 
mainittujen ryhmien osia.

Tarkistus 66

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 ja, 
jollei 32 artiklasta muuta johdu, annosta
tai kappaletta kohti.

Perustelu

Jotta kuluttaja voisi todella vertailla tuotteita, joita hän haluaa ostaa, on välttämätöntä, että 
energiasisältö ja ravintoaineiden määrät ilmoitetaan aina 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti, paitsi 32 artiklassa täsmennetyissä tapauksissa.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

On järkevää esittää vapaaehtoisia lisätietoja koskevia säännöksiä, jotta ne esitettäisiin 
jossain määrin yhdenmukaisesti eivätkä ne aiheuttaisi hämmennystä kuluttajien keskuudessa.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta tai kappaletta kohti, jos
1 kohdassa tarkoitetun elintarvikkeen 
nettopaino on alle 100 grammaa.

Perustelu

Jos elintarviketta kulutetaan harvoin 100 gramman erissä (esimerkiksi purukumi tai 
makeiset), ei ole asianmukaista ilmoittaa ravintoarvoa 100 grammaa kohti. Jos elintarvike on 
annos- tai yksittäispakattu, ravintoarvo voidaan ilmoittaa pelkästään annosta tai kappaletta 
kohti.

Tarkistus 69
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio vahvistaa näiden muiden 
ilmaisumuotojen käyttöä koskevat ehdot 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa määrättyä 
menettelyä noudattaen. Perusteet 
pohjautuvat tieteelliseen tietämykseen 
ruokavaliosta ja ravitsemuksesta ja niiden 
yhteydestä terveyteen. Määritellessään 
perusteita komissio pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
antamaan kahdentoista kuukauden 
kuluessa asianmukaisen tieteellisen 
lausunnon.

Perustelu

Ravintoarvotietojen muunlaisten ilmaisumuotojen käytön pitäisi olla sallittua. Näiden 
ilmaisumuotojen käyttöehdoista pitäisi kuitenkin päättää yhteisön tasolla.

Tarkistus 70

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. Kaikki 31 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti esitettävät ravintosisältöä 
koskevat tiedot on sisällytettävä
taulukkomuodossa samaan nähtävissä 
olevaan kenttään yhteen ja samaan 
paikkaan. Pakolliset tiedot on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia,
proteiini, rasva, tyydyttyneet rasvahapot,
teolliset transrasvat, hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus luonnossa 
esiintyviin ja lisättyihin sokereihin), 
ravintokuitu ja suola. Vapaaehtoiset 
lisätiedot on esitettävä liitteessä XIII 
määritellyssä järjestyksessä.
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitettyjen tietojen lisäksi 
pakkauksen etupuolen oikeassa 
alakulmassa esitetään 29 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa ja liitteessä XI 
olevassa B osassa tarkoitettu pakollinen 
energiasisältöilmoitus, joka merkitään 
muodossa kcal 100 g/ml kohti ja 
tarvittaessa annosta kohti 31 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos liitteessä IV mainitun 
elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus on 
pakollinen siksi, että tuote sisältää 
ravitsemus- tai terveysväittämän, 
ravintoarvoilmoituksen ei tarvitse olla 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
direktiivissä 89/398/ETY ja sen 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
erityisdirektiiveissä määriteltyihin 
elintarvikkeisiin.

Perustelu

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

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

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ravintotunnukset olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarviketiedot annetaan vapaaehtoisesti, 
tietojen on oltava selvästi luettavissa.

Perustelu

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

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Liitteessä XI olevan B osan mukaiset viitemäärät ilmaistaan keskivertoaikuisen tarvitsemina 
määrinä. Jatkossakin pitäisi olla sallittua antaa lisätietoina näistä arvoista poikkeavia 
vertailuarvoja, kun on kyse tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi lapsille, tarkoitetuista 
tuotteista, jotka on tuotu markkinoille ja joita on tutkittu tieteellisesti.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi 
tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
509/20061, maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
510/20062, maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 
2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 491/20093, asetuksen (EY) N:o 
110/2008 ja asetuksen (ETY) N:o 
1601/91, mukaisesti 3 ja 4 kohtaa on 
sovellettava, kun elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöpaikka ilmoitetaan 
tarkoituksena tiedottaa kuluttajille, että 
elintarvike on peräisin tai tulee tietystä 
maasta tai paikasta.
____________________

1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.
2 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
3 EUVL L 154, 17.6.2009, s. 1.

Perustelu

Jotta asetuksen soveltamisessa ei tulisi ongelmia, on välttämätöntä mainita voimassa oleva 
yhteisön lainsäädäntö, erityisesti säädökset, jotka koskevat maataloustuotteiden 
alkuperämerkintöjä.

Tarkistus 78
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa 
elintarvikkeiden aukoton jäljitettävyys 
"pellolta pöytään" -periaatteen 
mukaisesti, merkintäjärjestelmällä on 
varmistettava myös se, että tuotteet ovat 
jäljitettävissä sekä alkuperämaahan että 
alkuperäiseen tuottajaan. Tätä säännöstä 
ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joiden 
alkuperäistä tuottajaa ei voida määrittää, 
esimerkiksi maitoon.

Tarkistus 79

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.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotuksen 35 artikla on liian monimutkainen yritysten hallinnoille.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta



PE430.537v02-00 46/64 AD\801217FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää tietää, mistä tuote tulee. Yhden ainoan alkuperämaan ilmoittaminen ei 
ole kuitenkaan aina mahdollista, sillä tuotteen sisältö saattaa olla eri maista samaan aikaan 
ja vaihdella päivittäin. Alkuperän antamista merkinnässä koskevissa nykyisissä säännöissä 
lähteen ilmoittaminen on vapaaehtoista, ellei näiden tietojen puuttuminen johtaisi kuluttajaa 
olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä. Näiden sääntöjen soveltamista 
olisi jatkettava, ja niitä ei pidä korvata uudella sanamuodolla.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viskin alkuperämaa on aina 
ilmoitettava pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä. Jos viski on peräisin 
useammasta kuin yhdestä maasta, kukin 
maa on ilmoitettava.

Perustelu

EU:ssa myytävän viskin merkinnät sisältävät perinteisesti alkuperämaan, ja siihen kuluttajat 
kiinnittävät erityisesti huomiota. Joistakin viskeistä ei ilmoiteta alkuperämaata, mutta niistä 
käytetään muita ilmauksia, joiden avulla annetaan ymmärtää, että ne ovat peräisin jostakin 
merkittävästä viskintuottajamaasta. Siksi on paikallaan kuluttajien harhaanjohtamisen 
välttämiseksi, että kaikkien EU:ssa myytävien viskien alkuperämaa ilmoitetaan.

Tarkistus 82
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa määrättyä
menettelyä noudattaen asianomaisia 
sidosryhmiä kuullen.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
VI luku

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan tämä luku ja sen säännökset.

Perustelu

Kansalliset säännökset ovat sisämarkkinoilla sovellettavan, tuotteiden yhdenmukaistamista ja 
vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen vastaisia.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
VII luku

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan tämä luku ja sen säännökset.

Perustelu

Kansalliset säännökset ovat sisämarkkinoilla sovellettavan, tuotteiden yhdenmukaistamista ja 
vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen vastaisia.
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Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
51 a artikla (uusi) 
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla
Direktiivin 2001/110/EY muuttaminen

1. Korvataan hunajasta 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetun neuvoston 
direktiivin 2001/110/EY1 2 artiklan 
4 kohdan a alakohta seuraavasti:
"a) Merkinnässä on ilmoitettava yksi tai 
useampi alkuperämaa, josta tuote on 
kerätty. Jos hunaja on kuitenkin 
peräisin useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, 
voidaan merkintä korvata tapauksen 
mukaan jollain seuraavista 
merkinnöistä:
– "EY:stä peräisin olevan hunajan 
sekoitus",
– "EY:n ulkopuolelta peräisin olevan 
hunajan sekoitus".
Jos jäsenvaltioista peräisin olevan 
hunajan määrä on suurempi kuin 
kolmansista maista peräisin olevan:
– "EY:stä ja EY:n ulkopuolelta peräisin 
olevan hunajan sekoitus".
Jos kolmansista maista peräisin olevan 
hunajan määrä on suurempi kuin 
jäsenvaltioista peräisin olevan:
– "EY:n ulkopuolelta ja EY:stä peräisin 
olevan hunajan sekoitus".".
2. Lisätään direktiivin 2001/110/EY 
2 artiklan 4 kohtaan seuraava alakohta:
"a a) Jos hunaja sisältää jostakin 
kolmannesta maasta peräisin olevaa 
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hunajaa, on ilmoitettava jäsenvaltiosta ja 
kolmannesta maasta peräisin olevan 
hunajan prosenttiosuudet.".
_______
1EYVL L 10, 2.1.2002, s. 47.

Perustelu

Nykyisillä säännöksillä ei taata, että kuluttajalle annetaan asianmukaiset tiedot, ja ne voivat 
itse asiassa johtaa heitä harhaan. Hunaja voi sisältää hyvin pienen määrän EU-maista 
peräisin olevaa hunajaa (esimerkiksi viisi prosenttia), mutta silti etiketissä on oltava ilmoitus 
"EY:n ulkopuolelta ja EY:stä peräisin olevan hunajan sekoitus".

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin
50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto 
ja/tai taseen loppusumma on enintään
10 000 000 euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Elintarvikkeita, jotka on laillisesti saatettu 
markkinoille tai varustettu 
pakkausmerkinnöin ennen 
[voimaantulopäivä] mutta jotka eivät täytä 
tämän asetuksen vaatimuksia, voidaan 
pitää kaupan niiden 
vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai 
viimeiseen käyttöajankohtaan saakka.

Tarkistus 87
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– luonnossa esiintyvät sokerit,

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätyt sokerit,

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tyydyttyneet rasvahapot,

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– transrasvat,

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ravintokuitu, Poistetaan.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– proteiini, Poistetaan.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. 'transrasvalla' tarkoitetaan rasvahappoja, 
joissa on vähintään yksi konjugoitumaton 
(vähintään yhden metyleeniryhmän 
erottama) hiili-hiili-kaksoissidos trans-
asemassa, mutta ei märehtijöiden 
tuottamia luonnollista alkuperää olevia 
transrasvoja;

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'luonnossa esiintyvillä sokereilla' 
tarkoitetaan elintarvikkeessa 
luonnollisesti esiintyviä monosakkarideja 
ja disakkarideja;

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. 'lisätyillä sokereilla' tarkoitetaan 
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makeutusaineina käytettyjä 
monosakkarideja ja disakkarideja;

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 10 kohta

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 ja 
maitoproteiini=Kjeldahl-kokonaistyyppi x 
6,38;

Perustelu

Tämä vastaa pakattujen elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa kansainvälistä yleistä 
standardia Codex 1-1985, jonka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) viljat, joita käytetään 
maatalousperäisten tisleiden tai 
etyylialkoholin valmistukseen tislattuja 

d) viljat, joita käytetään alkoholitisleiden
valmistukseen
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alkoholijuomia ja yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä 
muita juomia varten

Perustelu

Muutos on välttämätön, jotta poikkeus olisi selkeämpi ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukainen. Alkuperäinen sanamuoto voisi 
johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa aiheuttaviksi, vaikka 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita. Komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on muutettava 
heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hera, jota käytetään alkoholitisleiden
valmistukseen;

Perustelu

Muutos on välttämätön, jotta poikkeus olisi selkeämpi ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukainen. Alkuperäinen sanamuoto voisi 
johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa aiheuttaviksi, vaikka 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita. Komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on muutettava 
heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pähkinät, joita käytetään 
maatalousperäisten tisleiden tai 
etyylialkoholin valmistukseen tislattuja 
alkoholijuomia ja yli 1,2 

a) pähkinät, joita käytetään 
alkoholitisleiden valmistukseen
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tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä 
muita juomia varten

Perustelu

Muutos on välttämätön, jotta poikkeus olisi selkeämpi ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukainen. Alkuperäinen sanamuoto voisi 
johtaa tuotteiden luokitteluun allergiaa aiheuttaviksi, vaikka 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto osoittaa, että ne eivät sisällä mitään allergiaa 
aiheuttavia aineita. Komissio myöntää, että alkuperäistä sanamuotoa on muutettava 
heikommassa asemassa olevien kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKKEIDEN 
TYYPPI TAI RYHMÄ

TIEDOT

5 a. ELINTARVIKKEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT 
MUUNTOGEENISISTÄ ORGANISMEISTA 
PERÄISIN OLEVIA AINESOSIA
Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 
muuntogeenisistä 
organismeista 
peräisin olevia 
ainesosia

"Ainesosat peräisin 
muuntogeenisistä 
organismeista"

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tämä tarkistus koskee sellaisia hedelmiä kuin luumuja (yksi ainoa ainesosa), joista vesi on 
poistettu säilymisen parantamiseksi ja joihin saatetaan lisätä vettä.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 18 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä 
tuottavat pienyritykset toimittavat suoraan 
lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan lopulliselle kuluttajalle;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 19 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumi;

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 19 b luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– elintarvikkeet, joiden määrä on alle 
5 g/ml;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 19 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pysyvästi merkityt lasipullot.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C A OSA – SANAN "HUNAJA" KÄYTTÖÄ 
KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

Sanaa "hunaja" tai ilmaisuja "sisältää 
hunajaa" tai "valmistuksessa käytetty 
hunajaa" voidaan käyttää tuotteen 
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nimityksessä taikka graafisessa 
elementissä tai muussa osassa, jossa 
ilmoitetaan, että tuote sisältää hunajaa, 
ainoastaan, jos vähintään 50 prosenttia 
tuotteen sisältämästä sokerista on peräisin 
hunajasta.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C b osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C b osa – JOTAKIN TOISTA 
ELINTARVIKETTA MUISTUTTAVIEN 
ELINTARVIKKEIDEN 
MYYNTINIMITYS 
Elintarvikkeet, jotka muistuttavat jotakin 
toista elintarviketta tai joissa jokin 
ainesosa on korvattu jäljitelmällä, on 
merkittävä seuraavasti:
Eroavaisuudet 
laadussa, 
ominaisuuksissa ja 
koostumuksessa

Myyntinimitys

Juuston 
maitorasva 
korvattu kokonaan 
tai osittain 
kasvirasvalla

"Juuston 
kaltainen 
valmiste"

Koostuu 
paloitelluista 
ainesosista ja 
sisältää 
huomattavasti 
vähemmän lihaa 
kuin kinkku

"Kinkun 
kaltainen 
valmiste"

Perustelu

Juuston ja kinkun kaltaisten valmisteiden kohdalla on se ongelma, että ainesosaluettelossa 
ilmoitetuista ainesosista ei ensisilmäyksellä huomaa, että kyse on alkuperäisen kaltaisesta 
tuotteesta. Ongelman pitäisi ratketa myyntinimityksen täsmennyksellä, jotta kuluttaja voi 
tunnistaa jo pakkauksesta, minkä tyyppisestä tuotteesta on kyse.
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos öljy on kovetettu, öljyn nimeen on 
liitettävä maininta "kovetettu" paitsi jos 
tyydyttyneiden ja transrasvojen määrä 
sisältyy ravintoarvoilmoitukseen.

Jos öljy on kovetettu, öljyn nimeen on 
liitettävä maininta "kovetettu".

Perustelu

Kuluttajat ovat tottuneet etsimään mainintaa "kovetettu rasva" ainesosaluettelosta 
tarkistaakseen keinotekoisten transrasvojen määrän.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 2 kohta – 2 sarake – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rasva on kovetettu, rasvan nimeen on 
liitettävä maininta "kovetettu" paitsi jos 
tyydyttyneiden ja transrasvojen määrä 
sisältyy ravintoarvoilmoitukseen.

Jos rasva on kovetettu, rasvan nimeen on 
liitettävä maininta "kovetettu".

Perustelu

Kuluttajat ovat tottuneet etsimään mainintaa "kovetettu rasva" ainesosaluettelosta 
tarkistaakseen keinotekoisten transrasvojen määrän.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 17 kohta – 1 sarake – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Nisäkäs- ja lintulajien luustolihakset, 
jotka on tunnustettu ihmisravinnoksi 
soveltuviksi, sekä niihin luonnostaan 
sisältyvät tai liittyvät kudokset, joissa 

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

rasvan ja sidekudosten kokonaispitoisuudet 
eivät saa ylittää jäljempänä esitettyjä arvoja 
silloin kun liha on jonkin toisen 
elintarvikkeen ainesosa. Määritelmä 
kattaa mekaanisesti luista poistetun lihan, 
joka ei kuulu eläinperäisiä elintarvikkeita 
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 853/20041

tarkoitetun mekaanisesti erotetun lihan 
määritelmän piiriin.
______
1 EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

Perustelu

Mekaanisesti erotettu, niin kutsutun Baader-teknologian avulla tuotettu liha ("viandes gros 
grain", karkeasyinen liha) kuuluu lihan määritelmän piiriin. Vuonna 2007 tehdyn EU-
tutkimuksen (Histalim-hanke) tulokset osoittivat selkeästi, että aistinvaraisten havaintojen 
perusteella ja lihan koostumuksen ja mikrobiologisen laadun kannalta ei tämäntyyppisen 
lihan ja jauhelihan välillä ole eroa.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 115

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

Komission teksti Tarkistus

A-vitamiini (μg) 800 A-vitamiini (μg) 800

D-vitamiini (μg) 5 D-vitamiini (μg) 5
E-vitamiini (mg) 10 E-vitamiini (mg) 12
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K-vitamiini (μg) 75 
C-vitamiini (mg) 60 C-vitamiini (mg) 80
Tiamiini (mg) 1,4 Tiamiini (mg) 1,1
Riboflaviini (mg) 1,6 Riboflaviini (mg) 1,4
Niasiini (mg) 18 Niasiini (mg) 16
B6-vitamiini (mg) 2 B6-vitamiini (mg) 1,4
Folasiini (µg) 200 Foolihappo (μg) 200
B12-vitamiini (µg) 1 B12-vitamiini (μg) 2,5
Biotiini (mg) 0,15 Biotiini (μg) 50
Pantoteenihappo (mg) 6 Pantoteenihappo (mg) 6

Kalsium (mg) 800 Kalsium (mg) 800

Kalium (mg) 2000 
Kloridi (mg) 800

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

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

Jodi (µg) 150 Jodi (μg) 150

Perustelu

Uudessa asetuksessa on otettava huomioon elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun 
direktiivin 2008/100 säännökset suositeltavista päiväannoksista, energiasisällön laskentaan 
käytettävät muuntokertoimet sekä määritelmät, jotka on julkaistu virallisessa lehdessä 
28. lokakuuta 2008. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että komission esittämä taulukko 
"Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka voidaan ilmoittaa, ja niiden suositellut päiväannokset 
(RDAt)" korvataan direktiivin 2008/100 taulukolla, jotta noudatetaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 116
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Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon

– 15 prosenttia suositeltavasta 
päiväannoksesta, joka saadaan 
100 grammasta kiinteää elintarviketta, tai 
pakkauksesta, jos pakkaus sisältää vain 
yhden annoksen, tai

– 7,5 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta 100 millilitraa nestettä 
kohti, tai
– 5 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta 100 kcal kohti 
(12 prosenttia suositellusta 
päiväannoksesta 1 MJ kohti), tai
– määrä, joka johtuu asetuksen (EY) N:o 
1925/2006 6 artiklan mukaisista 
poikkeuksista.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energian ja valittujen, muiden 
ravintoaineiden kuin vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saannin vertailuarvot 
(aikuiset)

Energian ja valittujen, muiden 
ravintoaineiden kuin vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saannin vertailuarvot 
(aikuiset)1

____________________

1 Saannin vertailuarvot ovat ohjeelliset, ja 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
määrittää ne tarkemmin.
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Perustelu

Saannin vertailuarvot ovat ohjeelliset, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
määrittää ne tarkemmin.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – taulukko – 3 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Monotyydyttymät
tömät rasvahapot

34 g

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – taulukko – 3 b rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia tai ravintoaine Saannin 
vertailuarvo

Polytyydyttymättömät 
rasvahapot

16 g

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – taulukko – 3 c rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Omega-6 -
transrasvahapot

14 g

Tarkistus 121
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Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – taulukko – 3 d rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Omega-3 -
transrasvahapot

2,2 g

– ALA 2,0 g
– EPA/DHA 0,2 g

Tarkistus 122

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

Komission teksti Tarkistus

– energia kJ ja kcal – energia kcal
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