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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta kuluttajille
(KOM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0000/2009),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Turvallisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus on sisämarkkinoiden olennainen 
osa, joka vaikuttaa merkittävästi 
kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin 
etuihinsa. Tämä asetus on sekä 
sisämarkkinoiden että kansalaisten edun 
mukainen, sillä se yksinkertaistaa 
lainsäädäntöä, lisää oikeusvarmuutta ja 
vähentää byrokratiaa ja siinä säädetään 
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selkeistä, ymmärrettävistä ja helposti 
luettavista elintarvikkeita koskevista 
pakollisista merkinnöistä.

Or. de

Perustelu

"Terveellistä" elintarviketta ei ole määritelty. Terveellisyys käy ilmi jo määritelmästä 
"turvallinen", sillä tämä takaa, että elintarvikkeessa ei ole sairautta aiheuttavia ainesosia ja 
se on hygieenisesti moitteeton. On tärkeää korostaa, että asetuksen tavoitteena on sekä 
kuluttajasuojan parantaminen että sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tässä on kyse lähinnä ostopäätöksestä; ostopäätös on samalla kuluttajan valinta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisten merkintävaatimusten lisäksi on (8) Yleisten merkintävaatimusten lisäksi on 
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annettu useita säännöksiä, joita sovelletaan 
kaikkiin elintarvikkeisiin erityisissä 
olosuhteissa tai tiettyihin elintarvikkeiden 
ryhmiin. Lisäksi on useita erityissääntöjä, 
joita sovelletaan tiettyihin elintarvikkeisiin.

annettu pakollisia merkintöjä koskevia 
uusia säännöksiä, joita on voitava soveltaa
kaikkiin elintarvikkeisiin ja 
alkoholittomiin juomiin. Lisäksi on useita 
erityissääntöjä, joita sovelletaan tiettyihin 
elintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden 
ainesosiin.

Or. de

Perustelu

Sovellettavuus kaikkiin elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin on mittapuu, jolla 
arvioidaan suhteellisuusperiaatteen toteutumista pakollisia merkintöjä koskevien ehdotusten 
yhteydessä. Tästä syystä sitä olisi korostettava.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Ruokavalion ja terveyden välinen 
suhde ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvan 
ruokavalion valinta herättävät yleistä 
mielenkiintoa. Komission valkoisessa 
kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta 
todetaan, että ravintoarvomerkinnät ovat 
tehokas väline antaa kuluttajille tietoa 
elintarvikkeiden koostumuksesta ja auttaa 
heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja.
Valistus- ja tiedotuskampanjat ovat tärkeä 
väline, jolla voidaan auttaa kuluttajia 
ymmärtämään elintarvikkeita koskevia 
tietoja. EU:n kuluttajapoliittisessa 
strategiassa vuosiksi 2007–2013 
painotetaan, että on sekä toimivan kilpailun 
että kuluttajien hyvinvoinnin kannalta 
tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Tiedot ravitsemuksen 
pääperiaatteista ja tarvittavat 
ravintoarvotiedot elintarvikkeissa 
edistäisivät osaltaan merkittävästi 
kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tällaisia 
tietoon perustuvia valintoja. Lisäksi on 
mielekästä ja asianmukaista, että 
kuluttajilla on jäsenvaltioissa käytössään 
puolueeton tietolähde elintarvikkeita 
koskevien yksittäisten kysymysten 
selvittämistä varten. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
vastaavia puhelinpalveluita, ja 
elintarviketeollisuus voisi osallistua 
niiden rahoittamiseen.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien ruokavaliota ja elintarvikkeiden ravintoarvon ymmärtämystä ei voida parantaa 
yksinomaan elintarvikkeiden merkintöjen avulla. Kuluttajat eivät ymmärrä kaikkia 
nykyisiäkään merkintöihin sisältyviä tietoja, ja sen vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot osallistuvat nykyistä enemmän tiedotuskampanjoihin, joiden tarkoituksena on 
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lisätä kuluttajien kykyä ymmärtää merkintöjä.

Tarkistus 6

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, ruokien 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. 

Or. de

Perustelu

Tässä ei ole kyse elintarvikkeiden käsittelystä vaan niiden toimittamisesta kolmansille; 
päällekkäisyyttä olisi vältettävä. Asetuksen säännösten noudattaminen kuormittaisi liikaa 
maatalousyrityksiä, jotka harjoittavat suoramarkkinointia (myynti suoraan tilalta, toreilla ja 
markkinoilla, kadulla, asiakkaan ovella). Koska suoramarkkinointi on merkittävä tulonlähde 
maatalousyrityksille, maataloustilalta peräisin olevien elintarvikkeiden suoramarkkinointi 
olisi jätettävä periaatteessa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Elintarvikealan vähittäiskaupan ja pienteollisuuden yrityksissä, suurtaloudet mukaan 
luettuina, ei valmisteta suoraan kuluttajalle toimitettavia esipakattuja tuotteita. 
Yhdenmukaistettuja menetelmiä ei ole, ja ainekset ja ainesosat vaihtelevat päivittäin. On myös 
otettava huomioon, että juuri nämä elintarvikealan käsityöläiset takaavat paikallisten 
erikoisuuksien säilymisen sekä luovuuden ja innovaation ja tätä kautta tarjonnan 
monipuolisuuden. Tästä syystä on tärkeää vapauttaa esipakkaamattomat elintarvikkeet 
merkintävaatimuksesta.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan 
liikenteenharjoittajien tarjoamiin 
ateriapalveluihin vain yhteisön alueella 
sijaitsevien paikkakuntien välisillä 
reiteillä.

Or. de

Perustelu

Kuljetusreiteillä EU:n ulkopuolisiin maihin tai maista liikenteenharjoittajat eivät ehkä löydä 
toimittajia, jotka täyttävät tietojen antamista koskevat vaatimukset. Jos liikenteenharjoittajien 
on noudatettava asetuksen säännöksiä myös näillä reiteillä, EU:n liikenteenharjoittajat 
joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan, koska muiden ei tarvitse noudattaa asetusta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön olisi oltava riittävän 
joustava, jotta se pysyisi kuluttajien uusien 
tietovaatimusten tasalla ja jotta ei estettäisi
innovointia elintarvikealalla. Lisää 
joustavuutta saadaan sillä, että 
elintarvikealan yritykset voivat antaa 
vapaaehtoisia lisätietoja.

Or. de

Perustelu

Innovaatiotoiminnasta hyötyvät kuluttajat. Riittävä joustavuus uuden lainsäädännön 
yhteydessä voidaan varmistaa vain siten, että elintarvikealan yritykset voivat vastata 
asiakkaiden toiveisiin antamalla vapaaehtoisia lisätietoja. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tiivistetään ja selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Jotta elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettu lainsäädäntö voisi 
mukautua muuttuviin kuluttajien 
tietotarpeisiin ja vältettäisiin turhaa 
pakkausjätettä, elintarvikkeiden
pakollisten merkintöjen olisi rajoituttava 
perustietoihin, jotka todistetusti 
kiinnostavat kuluttajien valtaosaa.

Or. de

Perustelu

Pakkaukseen ei ole tarkoituksenmukaista laittaa liikaa tietoa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Uusia vaatimuksia elintarvikkeita 
koskevista pakollisista tiedoista tai näiden 
tietojen uusista esittämistavoista olisi 
kuitenkin hyväksyttävä vain tarpeen 
mukaan, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta sekä avoimuuden
ja kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 12

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
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetuissa 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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää, että asianomaisten toimijoiden velvollisuudet vahvistetaan 
yksiselitteisesti. Tavoitteena on myös, että elintarvikealan toimijoita ei saatettaisi vastuuseen 
seikoista, jotka eivät kuulu heidän vastuualueeseensa tai joihin he eivät voi vaikuttaa. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Lidl–Italia-asiassa antama tuomio osoittaa, että 
nykyisessä lainsäädännössä ei taata riittävää oikeusvarmuutta elintarvikealan toimijoille.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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oikea-aikaista ja oikein kohdennettua 
muuttamista.

Or. de

Perustelu

Katso 9 artiklan 3 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Allergeenit aiheuttavat allergiaa ja intoleranssia vain allergikoille.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ostopäätöksen kannalta on tärkeää, että tietojen on oltava saatavilla ennen kaupan tekemistä. 
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Tiivistetään tekstiä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla;
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta.
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen, väkeviin viineihin, helmeileviin 
viineihin, maustettuihin viineihin ja
vastaaviin tuotteisiin, jotka on valmistettu 
muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
hedelmäolueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin, sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta 15. tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 110/20081

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

__________________________________

1EUVL L [ …], […], s.[…].
__________________________________

EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

Or. de

Perustelu

Täsmennys.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu
Voimassa olevissa alakohtaisissa säännöksissä säädetään jo alkuperämerkinnöistä. 
Kuluttajan harhaanjohtamista on vältettävä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

ilmoittavat, että elintarvike on peräisin 
Euroopan yhteisöstä, kiinnittääkseen 
kuluttajien huomion tuotteidensa 
ominaisuuksiin ja Euroopan unionin 
tuotantostandardeihin, on tällaisia tietoja 
ilmoitettaessa noudatettava 
yhdenmukaistettuja perusteita. Samaa 
sovelletaan tarvittaessa jäsenvaltiota 
koskevien tietojen ilmoittamiseen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Esimerkiksi suola ei ole ravintoaine vaan ainesosa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi olisi 
hyödyllistä, jos valmistaja ilmoittaisi 
alkoholijuomien energiasisällön. 

Or. de

Perustelu

Alkoholijuomat eivät tosin kuulu asetuksen soveltamisalaan, mutta ne saattavat edistää 
merkittävästi energian saantia. Valmistajat voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa alkoholijuomien 
energiasisällön, mikä olisi kuluttajaystävällistä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tässä on kiistatta kyse asianosaisten toimijoiden oikeusvarmuudesta.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Jotta elintarvikkeiden tuottajille ja 
kauppiaille ei aiheutuisi turhaa taakkaa, on 
pakollisesta ravintoarvoilmoituksesta
aiheellista vapauttaa tietyt elintarvikkeiden 
ryhmät, jotka ovat jalostamattomia tai 
joiden tapauksessa ravintoarvotiedot eivät 
ole kuluttajan ostopäätöksen kannalta 
määrääviä tekijöitä tai joiden pakkaus on 
liian pieni pakollisten merkintöjen 
esittämiseen, jollei muualla yhteisön 
lainsäädännössä ole säädetty kyseisten 
tietojen antamisvelvollisuudesta.

Or. de

Perustelu

Ei saa käydä niin, että elintarvikepakkauksia joudutaan tulevaisuudessa suurentamaan 
pelkästään siitä syystä, että merkintöjä koskeva lainsäädäntö edellyttää paljon tietoja. Tämä 
lisäisi pakkausjätteen määrää ja mahdollisesti kasvattaisi annoksia ja johtaisi hämäävien 
"tyhjien" pakkausten käyttöön.

Tarkistus 26

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 

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, annettujen tietojen tulisi olla
keskivertokuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettäviä. Tietojen esittäminen niin, 
että ne näkyvät yhdellä kertaa 
näkökentässä, vaikuttaa 
tarkoituksenmukaiselta, jotta kuluttajat 
voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
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hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, tällaiset tiedot olisi sijoitettava 
etiketin pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään.

ostaessaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista 
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti valintoja. Ei ole 
kuitenkaan olemassa koko yhteisön alueen 
kattavaa tieteellistä näyttöä siitä, miten 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja käyttää 
sitä. Erikokoisissa pakkauksissa olevien 
tuotteiden vertailtavuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että ravintoarvo on 
edelleen ilmoitettava 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti, ja sallia 
tarvittaessa täydentävät annosta koskevat 
tiedot. Jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
yksittäispakkauksiin, ravintoarvot olisi 
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ilmoitettava myös annosta kohti. Jotta 
annoksista ei annettaisi harhaanjohtavia 
tietoja, annoskoot olisi 
yhdenmukaistettava kuulemismenettelyssä 
EU:n tasolla.

Or. de

Perustelu
Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti suo 
kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. Siksi näiden tietojen ilmoittamisen 
olisi periaatteessa oltava pakollista myös annospakkauksissa. Energian ja ravintoaineiden 
määrä olisi tietenkin voitava ilmoittaa tämän lisäksi myös annosta kohti nimenomaan 
annospakkauksissa. Jotta kuluttajien olisi helpompi valita, tiedot olisi ilmoitettava annosta 
kohti kaikissa valmiiksi pakatuissa yksittäisannoksissa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tätä käsitellään jo johdanto-osan 37 kappaleessa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset erikoissäännökset vahingoittaisivat sisämarkkinoita 
ja vesittäisivät tämän asetuksen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tätä käsitellään jo johdanto-osan 16 kappaleessa.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta varmistettaisiin, että 
elintarvikkeita koskevien tietojen osalta 
suunnitellaan ja otetaan käyttöön entistä 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia 
dialektisesti ja parhaiden käytänteiden 
pohjalta, yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tasolla olisi oltava joustavia mekanismeja, 
jotka perustuvat avoimeen ja 
läpinäkyvään julkiseen kuulemiseen ja
jatkuvaan vuorovaikutukseen useita 
tahoja edustavien sidosryhmien kanssa. 
Tällaiset mekanismit voivat johtaa 
kansallisten ei-sitovien järjestelmien 
kehittämiseen perusteellisen 
kuluttajatutkimuksen ja laajan 
sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Olisi
oltava mekanismeja, joiden avulla 
kuluttajat pystyvät tunnistamaan 
kansallisten järjestelmien mukaisesti –
esimerkiksi tunnistenumeron tai 
tunnuksen avulla – merkityt 
elintarvikkeet.

(45) Tarvittaessa olisi voitava soveltaa 
toimialan ja kaupan käytänteisiin 
perustuvia ravintoarvomerkintöjen 
esittämistapoja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Katso johdanto-osan 41 kappaletta koskevaa perustelua: kansalliset ravintoarvomerkinnät, 
vaikka ne eivät olisi lakisääteisiä, pakottaisivat useissa jäsenvaltioissa tuotteita markkinoivat 
elintarvikealan yritykset mukautumaan kunkin maan käytäntöihin, joten ne haittaisivat 
sisämarkkinoiden toimintaa yhtä paljon kuin kansalliset erityissäädökset. Toimialan tai 
kaupan soveltamilla elintarvikkeita koskevien tietojen esitystavoilla sen sijaan ei olisi tätä 
kielteistä vaikutusta. Lisäksi näitä esitystapoja voidaan muuttaa nopeasti ja niistä voidaan 
myös luopua, jos kuluttajat eivät ymmärrä tai hyväksy niitä.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vertaa johdanto-osan 41 ja 42 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä 1 artiklan 2 kohta käsittelee tavoitetta, jolla ei ole selvää säätävää sisältöä. 
Oikeudellisista syistä se olisi tämän vuoksi poistettava säädöstekstistä. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kehitykseen ja uusiin tietovaatimuksiin.

Or. de

Perustelu

Tässä 1 artiklan 2 kohta käsittelee tavoitetta, jolla ei ole selvää säätävää sisältöä. 
Oikeudellisista syistä se olisi tämän vuoksi poistettava säädöstekstistä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

Or. de

Perustelu

Tekstin johdonmukaistaminen ja kieliasun parantaminen. Nimenomaan elintarvikekaupassa 
tuotteet, jotka valmistetaan suoraan myyntipaikalla toimitettaviksi suoraan kuluttajille, 
pakataan. Samoin tuotteita annostellaan valmiiksi (levitteet) tai pakataan kelmuun (voileivät) 
kuluttajaystävällisemmiksi (ostamisen nopeuttamiseksi, käsittelyn helpottamiseksi). Tällaiset 
tuotteet, jotka pakataan juuri ennen myyntiä, olisi periaatteessa jätettävä asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä ei voida millään muotoa rinnastaa teollisesti 
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esipakattuihin tuotteisiin. Reiteillä, joiden lähtöpaikka tai määränpää sijaitsee EU:n 
ulkopuolisessa maassa, liikenteenharjoittajat eivät ehkä löydä toimittajia, jotka täyttävät 
tietojen antamista koskevat vaatimukset. Jos tätä asetusta sovelletaan liikenteenharjoittajiin 
myös näillä reiteillä, EU:n liikenteenharjoittajat joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan, 
koska muiden ei tarvitse noudattaa asetusta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) 'elintarvikkeita koskevilla tiedoilla' 
tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat 
elintarviketta ja jotka annetaan lopullisen 
kuluttajan saataville etiketillä, muulla 
mukana seuraavalla materiaalilla tai millä 
tahansa muulla keinolla, moderni 
teknologia ja sanallinen viestintä mukaan 
luettuina. Se ei kata kaupallista viestintää 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
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määriteltynä tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/31/EY;

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

Or. de

Perustelu

Tässä ei ole kyse teknisistä välineistä vaan teknologiasta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännös on tarpeeton. Mikä on oikeudellinen elintarviketietoa koskeva säännös, ilmenee 
kunkin säännöksen sisällöstä. Siksi 2 artiklan 2 kohdan b alakohta olisi poistettava.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'suurtalouksilla' tarkoitetaan mitä 
tahansa laitoksia (mukaan luettuna 
ajoneuvot ja kiinteät tai liikkuvat kojut), 
kuten ravintoloita, ruokaloita, kouluja ja 
sairaaloita, joissa osana toimintaa 
valmistetaan elintarvikkeita toimitettavaksi 
lopulliselle kuluttajalle, ja kyseiset 
elintarvikkeet ovat valmiita nautittavaksi 
ilman lisävalmistusta;

d) 'suurtalouksilla' tarkoitetaan mitä 
tahansa laitoksia (mukaan luettuna
automaatit, ajoneuvot ja kiinteät tai 
liikkuvat kojut), kuten ravintoloita, 
ruokaloita, kouluja ja sairaaloita tai 
ateriapalveluja tarjoavia yrityksiä, joissa 
osana toimintaa valmistetaan 
elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu 
suoraan lopullisen kuluttajan 
nautittaviksi;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'valmiiksi pakatulla elintarvikkeella' 
tarkoitetaan lopulliselle kuluttajalle ja 

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

suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua 
myyntiyksikköä, joka käsittää 
elintarvikkeen ja pakkauksen riippumatta 
siitä, peittääkö pakkaus elintarvikkeen 
kokonaan tai vain osittain, kuitenkin aina 
siten, että avaamatta tai vaihtamatta 
pakkausta sisällystä ei voi muuttaa;

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistaminen

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Kaupoissa myydään myös esipakattuja elintarvikkeita. Yleensä niitä myydään 
myyntihenkilöstön hoitamien myyntitiskien läheisyydessä, ja tarkoituksena on välttää pitkiä 
jonotusaikoja näiden tiskien edessä. Koska tuotevalikoima on hyvin monipuolinen, tuotanto 
tapahtuu käsityönä ja tarjonta vaihtelee päivittäin, näistäkin tuotteista on – samoin kuin 
kuluttajan yksilöllisten toiveiden mukaan pakatuista elintarvikkeista – käytännössä 
mahdotonta ilmoittaa valmiiksi pakatuista elintarvikkeista vaadittuja tietoja.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

"Ainesosan" määritelmän muuttaminen vaikuttaisi epäsuotavalla tavalla yhteisön 
lainsäädäntöön, jossa viitataan ainesosan määritelmään (esimerkkinä asetus (EY) N:o 
1829/2003). Jäämien käsite olisi poistettava tästä määritelmästä, jotta se mukautettaisiin 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annettuun 
asetukseen (EY) N:o 178/2002. Jäämät ja epäpuhtaudet eivät sisälly tämän asetuksen 2 
artiklassa olevaan elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus selkiyttää kohtaa.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Merkintädirektiivissä 2000/13/EY tähän asti käytetty ilmaus "vakiintunut nimitys" olisi 
säilytettävä.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

m) 'vakiintuneella nimityksellä' 
tarkoitetaan nimeä, jonka sen jäsenvaltion 
kuluttajat, jossa elintarviketta myydään, 
ymmärtävät elintarvikkeen nimenä ilman, 
että se edellyttää lisäselvitystä;

Or. de
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Perustelu

Merkintädirektiivissä 2000/13/EY tähän asti käytetty ilmaus "vakiintunut nimitys" olisi 
säilytettävä (vrt. 5 artiklan a kohta). Kyse ei ole hyväksymisestä vaan ymmärtämisestä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuperämerkintää koskevaa 
sääntöä. Siksi ei ole mitään tarvetta laatia pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevia määritelmiä, joita elintarvikelainsäädännössä ei ole 
aikaisemmin ollut. Koska olemme määrätietoisesti pyrkineet säädösten yksinkertaistamiseen, 
vastustamme sellaisten uusien käsitteiden luomista, joista ei ole näkyvää hyötyä.

Näitä kriteerejä ei voida soveltaa käytännössä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin osuudella ei ole samaa käytännön merkitystä 
kaikkien elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuperämerkintää koskevaa 
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sääntöä. Siksi ei ole mitään tarvetta laatia pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevia määritelmiä, joita elintarvikelainsäädännössä ei ole 
aikaisemmin ollut. Koska olemme määrätietoisesti pyrkineet säädösten yksinkertaistamiseen, 
vastustamme sellaisten uusien käsitteiden luomista, joista ei ole näkyvää hyötyä.

Näitä kriteerejä ei voida soveltaa käytännössä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin osuudella ei ole samaa käytännön merkitystä 
kaikkien elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vastustamme komission pyrkimystä täydentää voimassa olevaa alkuperämerkintää koskevaa 
sääntöä. Siksi ei ole mitään tarvetta laatia pääainesosaa, merkittävää ainesosaa ja 
tunnusomaista ainesosaa koskevia määritelmiä, joita elintarvikelainsäädännössä ei ole 
aikaisemmin ollut. Koska olemme määrätietoisesti pyrkineet säädösten yksinkertaistamiseen, 
vastustamme sellaisten uusien käsitteiden luomista, joista ei ole näkyvää hyötyä.

Näitä kriteerejä ei voida soveltaa käytännössä. Ne ovat harhaanjohtavan epäyhtenäisiä 
QUID-määritelmien kanssa. 50 prosentin osuudella ei ole samaa käytännön merkitystä 
kaikkien elintarvikkeiden yhteydessä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) 'olennaisilla vaatimuksilla' tarkoitetaan 
vaatimuksia, joilla määritetään 
kuluttajansuojan ja elintarvikkeita 

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

koskevien tietojen taso tietyn seikan osalta 
ja joista säädetään yhteisön säädöksessä;

Or. de

Perustelu

44 artikla poistetaan.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Asetuksen 25 artiklan vuoksi tarpeellinen määritelmä.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) 'parhailla käytänteillä' tarkoitetaan 
standardeja, järjestelmiä, aloitteita tai 
mitä tahansa muita toimivaltaisten 
viranomaisten vahvistamia toimia, joiden 
on osoitettu kokemuksen ja tutkimuksen 
perusteella olevan tehokkaimpia 
kuluttajien valtaosan kannalta ja joita 
pidetään malleina, joita muiden olisi 
noudatettava.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Johdonmukainen seuraus lukujen 6 ja 7 poistamisesta.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Merkintä olisi tarkoitukseton, jos se ei olisi helposti havaittavissa, luettavissa ja 
ymmärrettävissä.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Päällekkäisyyden välttäminen.
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 64

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 

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



PR\795512FI.doc 43/127 PE430.616v01-00

FI

kuluttajille koituvat hyödyt, joiden 
katsotaan yleisesti auttavan heitä tekemään 
tietoon perustuvia valintoja.

arvokkaina, tai mahdolliset kuluttajille 
koituvat hyödyt, joiden katsotaan 
tieteellisten havaintojen nojalla auttavan 
heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Or. de

Perustelu

Tehdään korostuneesti selväksi, että kun elintarvikkeita koskevista tiedoista säädetään lakeja, 
tukena on käytettävä tieteellisiä havaintoja.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Elintarvikkeita koskevat tiedot eivät saa 
johtaa harhaan, erityisesti

Or. de

Perustelu

Harhaan johtaminen on harhaan johtamista riippumatta siitä, onko se vakavaa vai ei.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvallisilla esityksillä, jotka johtavat 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
alkuperästä;

Or. de

Perustelu

Kuvia ja graafisia esityksiä ei saa käyttää johtamaan kuluttajaa tahallisesti harhaan tuotteen 
todellisesta alkuperästä.

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

a b) antamalla kuluttajalle pakkauksessa 
olevalla nimityksellä tai kuvallisilla 
esityksillä kuva tietystä tuotteesta tai 
ainesosasta, vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
normaalisti käytetyn ainesosan 
korvaamisesta jollakin muulla 
ainesosalla; tällaisten tuotteiden 
pakkauksen nähtävissä olevalle puolelle 
on lisättävä merkintä "jäljitelmä" tai 
"valmistuksessa käytetty (korvaavan 
aineen nimi) (korvatun aineen nimi) 
sijasta".
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Or. de

Perustelu

Markkinoilla on yhä enemmän elintarvikkeiden jäljitelmiä, kuten kasvirasvasta valmistettua 
"juustoa". Lisäksi tuotteen valmistukseen normaalisti käytettyjä ainesosia korvataan osittain 
edullisemmilla ainesosilla (esim. maito jäätelössä korvataan kasvirasvalla). Kuluttajan ei 
yleensä ole mahdollista havaita tätä. Avoimuussyistä olisi siksi otettava käyttöön tällaisia 
tietoja koskevat merkinnät.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) esittämällä elintarvikkeella olevan 
erityisiä ominaispiirteitä, kun tosiasiassa 
kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on 
sellaisia ominaispiirteitä tai korostamalla 
erityisesti, että elintarvikkeessa ei ole 
tiettyjä ainesosia ja/tai ravintoaineita, kun 
niitä ei periaatteessa ole vastaavassakaan 
elintarvikkeessa;

Or. de

Perustelu

Erityinen harhaanjohtamiskeino on elintarvikkeen tyypillisten ominaisuuksien korostaminen 
erityispiirteenä esimerkiksi siten, että hedelmäkumeihin, jotka periaatteessa ovat rasvattomia, 
lisätään merkintä "rasvaton".

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

c b) käyttämällä ilmausta "ruokavalio" 
kun elintarvike ei vastaa erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sisällytetty 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua kieltoa
sovelletaan myös

4. Edellä 1 ja 3 kohtaa sovelletaan myös

Or. de

Perustelu

Tietenkin myös 1 kohtaa olisi sovellettava mainontaan ja elintarvikkeiden esillepanoon. 
Saksankielisessä versiossa on lisäksi käännösvirhe.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Asian tarkistaminen on kuvauksen mukaisesti osa elintarvikealan toimijoiden harjoittamaa 
valvontaa, joten sitä ei tarvitse mainita tässä erikseen.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä asetuksessa ei käsitellä rikoksen tunnusmerkistön täyttäviä tekoja.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 77

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

Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
8 kohta – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo pakollisista tiedoista (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeen nimi; a) myyntinimitys,

Or. de

Perustelu

Ks. 2 artiklan 2 kohdan m alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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allergioita tai intoleransseja aiheuttavina, ja 
niistä johdetut aineet;

versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien 
ryhmien määrät;

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

Or. de

Perustelu

Viittauksen asianmukaistaminen.

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pakasteiden valmistusajankohta;

Or. de

Perustelu

Nämä tiedot ovat tarpeen, jotta kuluttaja voi tunnistaa vanhentuneet pakasteet (vanhaa lihaa 
koskenut skandaali).
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kolmansista maista tuoduista tuotteista on syytä ilmoittaa tiedot maahantuojasta.
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Hahmotettavuuden ja loogisuuden vuoksi tämän alakohdan on oltava heti seuraavana 9 
artiklan 1 kohdan g alakohdan jälkeen..
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset pakollisten tietojen 
vaatimuksesta

Poistetaan.

Tietyntyyppisten elintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden ryhmien osalta komissio 
voi poikkeustapauksissa säätää 
poikkeuksista, jotka koskevat 9 artiklan 1 
kohdan b ja f alakohdassa säädettyjä 
vaatimuksia, edellyttäen että tällaiset 
poikkeukset eivät johda siihen, että 
lopullinen kuluttaja ja suurtaloudet 
saavat riittämättömästi tietoa. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

elintarvikkeista, elintarviketta koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä 
pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pakollisten tietojen ilmoittaminen on asetuksen ydin. Sitä tapaa, jolla nämä tiedot 
ilmoitetaan, ei pidä muuttaa toimilla tämän asetuksen muiden kuin keskeisten määräysten 
muuttamiseksi.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

elintarvikkeista, sovelletaan 17 artiklan 3 
kohdan 1 a alakohdan säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Mukauttaminen.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. de

Perustelu

Vaatimus vähintään 3 mm:n suuruisen kirjasinkoon käyttämisestä pakollisten tietojen 
ilmoittamiseen ei takaa merkintöjen luettavuutta. Näin suuren kirjasinkoon käyttäminen ei ole 
myöskään käytännössä mahdollista, koska erityisesti monikielisissä pakkauksissa ei ole tilaa 
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ilmoittaa kaikkia pakollisia tietoja näin suurin kirjaimin. Pakollisia tietoja koskevien 
merkintöjen suurentaminen 3 mm:n kokoisiksi, johtaa siihen, että pakkauksista on tehtävä 
suurempia, mikä taas on ristiriidassa pakkausjätteen vähentämistä koskevan tavoitteen 
kanssa. Lisäksi annosten koko suurenisi.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Direktiivin 89/398/ETY mukaisten
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, joissa on 9 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi ilmoitettava muita yhteisön 
säädösten edellyttämiä tietoja, on 
käytettävä kirjasinkokoa, joka on 
kuluttajan helposti luettavissa ja 
mahdollistaa kyseisten tuotteiden 
erityisluonnetta koskevien tietojen 
ilmoittamisen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on tarpeen näiden erityistuotteiden merkintöjä koskevista eri säännöksistä 
johtuvista käytännön syistä.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 99

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 

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 
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eikä niiltä saa viedä huomiota muulla 
kirjallisella tai kuvallisella ilmaisulla eikä
muulla väliin tulevalla materiaalilla.

muulla kirjallisella tai kuvallisella 
ilmaisulla, muulla väliin tulevalla 
materiaalilla taikka itse elintarvikkeen 
pakkauksella esimerkiksi liimaussauman 
avulla.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Alkoholijuomien alkoholipitoisuus on erittäin tärkeä tieto, joka kuluttajilla on oltava jo ennen 
tuotteiden toimittamista, kun on kyse esimerkiksi etä- tai online-kaupasta. Käyttöohje taas on 
tarpeen vasta kun elintarviketta käytetään, joten nämä tiedot voidaan antaa toimituksen 
yhteydessä.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ilmaus "siten" kattaa sekä virallisen kielen että muotoilun.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käy tarpeettomaksi 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen johdosta.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verottomasti myytäviä elintarvikkeita 
voidaan myydä varustettuina vain 
englanninkielisillä merkinnöillä.

Or. de

Perustelu

Verottomia tuotteita myydään pääasiassa eri maiden välillä matkustaville henkilöille eikä 
kansallisilla markkinoilla. Siksi olisi oltava mahdollista ilmoittaa tiedot näissä 
elintarvikkeissa vain kansainvälisellä kommunikointikielellä englannilla.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen pakollisten tietojen 
poisjättäminen

Tiettyjä pakollisia tietoja koskevat 
poikkeukset

Or. de

Perustelu

Tekninen tarkistus.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Pakollinen ravintoarvoilmoitus hylätään. Suorat uudelleen käytettävät lasipullot myydään 
usein yksittäin (esimerkiksi 200 ml tai 250 ml). Tällaisissa pulloissa on hyvin rajoitetusti tilaa 
merkintätiedoille. Nykyinen tietomäärä on siis säilytettävä, eli myyntinimitys, nettomäärä, 
allergeenit ja vähimmäissäilyvyysaika (ks. merkintädirektiivin 2000/13/EY 13 artiklan 4 
kohta).
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Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavissa olevan 
pinnan ala 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. Edellä 9 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava muilla keinoin tai 
niiden oltava saatavilla kuluttajan 
pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeen energiapitoisuuden ilmoittaminen on olennaista, ja kyseinen tieto voi olla
ratkaiseva tietoisen ostopäätöksen tekemiselle. 

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa olevat pakkauskokoa koskevat poikkeussäännökset ovat 
epärealistisia eikä niitä voida soveltaa käytännössä.
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Tarkistus 108

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

Komission teksti Tarkistus

Esipakkaamattomien tuotteiden sekä 2 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisten 
suurtalouksien esipakkaamattomien 
tuotteiden yhteydessä ei ilmoiteta 9 ja 29 
artiklassa tarkoitettuja tietoja.

Or. de

Perustelu

Elintarvikealan vähittäiskaupan ja pienteollisuuden yrityksissäkin, suurtaloudet ja 
suoramarkkinointia harjoittavat maatalousalan yritykset mukaan lukien, valmistetaan 
suoraan kuluttajalle toimitettavia tuotteita. Yhdenmukaistettuja menetelmiä ei ole, ja ainekset 
ja ainesosat vaihtelevat päivittäin. On myös otettava huomioon, että juuri nämä 
elintarvikealan käsityöläiset takaavat paikallisten erikoisuuksien säilymisen sekä luovuuden 
ja innovaation ja siten tarjonnan monipuolisuuden. Siksi on tärkeää vapauttaa mainitut 
valmistajat ravintoarvoilmoituksen tekemistä koskevasta vaatimuksesta.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kielellinen mukautus, jolla varmistetaan johdonmukaisuus merkintädirektiivissä 2000/13/EY 
käytetyn terminologian kanssa.
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Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tuote sisältää nanomateriaalia, 
tämä on ilmoitettava ainesosien 
luettelossa selkeästi lisäyksellä "nano".

Or. de

Perustelu

Lisäys palvelee avoimuutta ja turvaa kuluttajien valinnanvapauden.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ainesosaluettelon poisjättäminen Ainesosaluetteloa koskevat yleiset 
poikkeukset

Or. de

Perustelu

Kieliasun parantaminen ymmärrettävyyden vuoksi.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999 ja viinituotteet sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä asetuksessa (EY) 
N:o 479/2008 ja asetuksessa (EY) N:o 
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kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen;

1601/1991, hedelmäolut, olut, ja tislatut 
alkoholijuomat sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien ja 
muiden alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 
artiklan 1 kohdassa Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua käsiteltävänä olevan
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 19 
artiklan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko ja johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeen osien jättäminen pois 
ainesosaluettelosta

Seuraavia elintarvikkeen osia ei pidetä 
elintarvikkeen ainesosana:

Seuraavia elintarvikkeen osia ei vaadita 
sisällytettäviksi ainesosaluetteloon:

Or. de
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Perustelu

Muutetaan otsikkoa ymmärrettävyyden parantamiseksi. 21 artiklassa ehdotetaan järjestelmän 
muuttamista ilman mitään ymmärrettävää syytä. Vaikka luetteloidut ainesosat ja tuotteet 
jätettäisiin näin ainesosa-käsitteen ulkopuolelle, tulevaisuudessa ne ovat nähtävästi vain 
vapautettuja vaatimuksesta sisällyttää ne ainesosaluetteloon. Nykyinen lähestymistapa olisi 
pidettävä voimassa. Muutoksella olisi kriittisiä seurauksia useisiin EY:n oikeudellisiin 
säännöksiin, joissa viitataan käsitteeseen "elintarvikkeen ainesosa" (mukaan lukien asetus 
(EY) N:o 1829/2003 tai tuleva asetus entsyymeistä, ks. 2 artiklan 4 kohdan poikkeuksia ).

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Aineluettelon täydentäminen.

Tarkistus 115

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kyse on esipakkaamattomasta 
elintarvikkeesta; tässä tapauksessa 
myyntitiloissa on ilmoitettava selvästi, 
että:
– asiakkailla on mahdollisuus saada 
tietoja allergiareaktioita aiheuttavista 
aineista myyntikeskusteluissa ja/tai esillä 
olevasta tietoaineistosta
– ristikontaminaation mahdollisuutta ei 
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voida sulkea pois;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä 
ilmenee elintarvikkeen myyntinimityksessä
tai kuluttaja tavallisesti yhdistää sen 
kyseiseen myyntinimitykseen; tai

Or. de

Perustelu

Merkintädirektiivissä 2000/13/EY tähän asti käytetty terminologia olisi säilytettävä.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa 1 kohtaa 
lisäämällä siihen muita tapauksia.
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.
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Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä;

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

b) muiden elintarvikkeiden osalta 
painoyksikköinä.

b) muiden elintarvikkeiden osalta 
painoyksikköinä.

Or. de

Perustelu

Kielellinen mukautus, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus merkintädirektiivissä
2000/13/EY käytetyn terminologian kanssa.

Tämän 1 kohdan olisi oltava tarkempi, sillä joidenkin elintarvikkeiden kohdalla (mukaan 
lukien ketsuppi, kastikkeet, majoneesi, jäätelö ja mausteet) on oikeudellista epävarmuutta 
käytännössä "kiinteän" ja "nestemäisen" jaosta.
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen 
käyttöajankohta

Vähimmäissäilyvyysaika, viimeinen
käyttöajankohta ja valmistusajankohta

Or. de

Perustelu

Muutos johtuu siitä, että 25 artiklan 2 kohtaan lisätään valmistusajankohta.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

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

Or. de

Perustelu

Selvyyden vuoksi liite IX sisällytetään itse lainsäädäntötekstiin ja siihen lisätään 
valmistusajankohta 2 artiklan 2 kohdan a b alakohdan (uusi) mukaisesti. Poikkeus, joka 
koskee annospakkauksissa olevan jäätelön vähimmäissäilyvyysajan ilmoittamista, poistetaan. 
Koska yksittäiset annokset voivat joutua erilleen pakkauksesta tai erästä, jossa ne on myyty, 
vähimmäissäilyvyysaika on ehdottomasti merkittävä jokaiseen erotettavissa olevaan 
yksittäiseen annokseen.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Elintarvikkeen käyttöohjeet on laadittava 
sellaisiksi, että elintarviketta voidaan 
niiden avulla tarkoituksenmukaisesti 
käyttää. Tarvittaessa on esitettävä ohjeita 
jäähdytyksestä ja varastoinnista sekä 
nauttimisajasta pakkauksen avaamisen 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Jäähdytys ja varastointi voivat vaikuttaa elintarvikkeen säilyvyyteen, ja niistä on siksi 
annettava tietoja.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ravintoarvoilmoitus Ravintoarvomerkinnät
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Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1 Ravintoarvomerkinnän on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 
ravintoarvomerkintä’:

Or. de

Perustelu

Muutetaan ilmoitus merkinnäksi.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 125

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 ja erityisesti
tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien ja erityisesti sokerin sekä 
natriumin määrät.

Or. de

Perustelu

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt proteiinin, hiilihydraatit, sokerin, rasvan, 
tyydyttyneet rasvahapot ja natriumin (suolan) tärkeimmiksi ravintoaineiksi koko maailman 
väestön terveyden kannalta. Koska natriumia ei saada ainoastaan suolasta (natriumkloridi), 
vaan sitä voi olla paljon myös lisäaineissa, kuten natriumglutamaatissa ja 
natriumkarbonaatissa, ravintoarvomerkintä on esitettävä ehdotetussa muodossa.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen,
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 ja 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä asetuksessa (EY) N:o 
479/2008 ja asetuksessa (EY) N:o 
1601/1991, hedelmäolueen, olueen, ja
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien ja muiden 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 
artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
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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.

voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Kyseiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä,
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvomerkintä voi sisältää yhtä 
tai useampaa seuraavassa esitettyä ainetta 
tai aineiden ryhmää koskevia lisätietoja:

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

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; d) polyolit;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;

f a) erilaiset sokerit;
f b) kolesteroli;

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

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
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määrä. määrä;
h a) muut asetuksessa (EY) N:o 
1925/2006 tarkoitetut aineet.

Or. de

Perustelu

"Transrasvat" korvataan "transrasvahapoilla". Lisätään kolesteroli. Proteiini on sisällytetty 
29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. 
Englannin "sugars" tulisi kääntää "erilaisiksi sokereiksi". (Katso tiettyjä sokereita koskevaa 
direktiiviä 2001/111 /EY).
Luettelon ravintoaineista, jotka voidaan lisäksi ilmoittaa vapaaehtoisesti
ravintoarvomerkinnässä, pitäisi olla johdonmukainen EY:n muun lainsäädännön kanssa 
(mukaan lukien asetus (EY) N:o 1925/2006 tiettyjen aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin). 
Tätä 2 kohtaa olisi siksi täydennettävä vastaavasti.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden aineiden määrän, jotka kuuluvat 
johonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
ravintoaineryhmistä tai ovat osa sitä, 
ilmoittamista vaaditaan, jos ravitsemus-
ja/tai terveysväite esitetään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi muuttaa 1 ja 2 kohdassa 
olevia luetteloita. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 

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

Or. de

Perustelu

Kyseisissä luetteloissa on keskeisiä säännöksiä.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava keskiarvoja, jotka

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava keskiarvoja
vähimmäissäilyvyysajanjakson lopussa 
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perustuvat asianmukaiset poikkeamat huomioon 
ottaen, ja ne perustuvat

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

a) valmistajan tekemään analyysiin 
elintarvikkeesta; tai

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

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

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

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

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

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

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä säädöstekstissä on konkretisoitava lähemmin, että 
keskiarvot koskevat vähimmäissäilyvyysajan loppua. Luonnollisia tai lisättyjä hivenaineita 
koskevat luonnolliset hajoamis- ja vaihteluprosessit. Näin esimerkiksi C-vitamiini voi tuotteen 
vähimmäissäilyvyysaikana hajota luonnollisesti merkittävässä määrin (riippuen 
varastointioloista, auringonvalosta jne.). Lisäksi tuotteen sisältämät ravintoaineet vaihtelevat 
luonnollisesti sadonkorjuun tai lajikkeen mukaan. Siksi tulisi määrittää mahdollisimman 
nopeasti EU:n laajuisia pyöristyssääntöjä ja toleransseja ravintoaineiden merkinnälle. 

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Energian ja ravintoaineiden tai niiden
osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 ja 2 
kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen 
liitteessä XIII lueteltuja mittayksiköitä.
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Or. de

Perustelu

Seuraa A–C osan yhdistämisestä liitteessä XIII tarkistuksen 203 mukaisesti.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Energian ja ravintoaineiden määrä 
voidaan lisäksi ilmoittaa annosta kohti.
Jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
yksittäiseksi annokseksi, edellä 1 
kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmoitettava 
myös annosta kohden.
Jos tiedot ilmoitetaan annoksittain, on 
ilmoitettava pakkauksen sisältämien 
annosten määrä, annoskokojen on oltava 
realistisia, ja ne on esitettävä tai 
ilmoitettava keskivertokuluttajan 
ymmärtämällä tavalla. 
Komissio kehittää yhdessä elintarvikealan 
toimijoiden ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
ohjeita realististen annoskokojen 
ilmoittamista varten. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti suo 
kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. Siksi näiden tietojen ilmoittamisen 
olisi periaatteessa oltava pakollista myös annospakkauksissa. Energian ja ravintoaineiden 
määrä olisi tietenkin voitava ilmoittaa tämän lisäksi myös annosta kohti nimenomaan 
annospakkauksissa. Jotta kuluttajien olisi helpompi valita, tiedot olisi ilmoitettava annosta 
kohti kaikissa valmiiksi pakatuissa annoksissa. Useita annoksia käsittävissä pakkauksissa 
pakkauksen sisältämien annosten määrän ilmoittaminen auttaa luokittelemaan 
annoskohtaisen energiamäärän.

 Annoskoon määritteleminen vastaa kuluttajien tapaa jäsentää todellisuutta. Kuluttajat voivat 
esimerkiksi käsittää paremmin 8 yksikön tai kappaleen (keksit) annoksen tai puolikkaan 
pussin (pähkinät) helpommin kuin vastaavat grammoina esitetyt tiedot. Annoskoon pitäisi 
lisäksi perustua realistiseen keskivertokulutukseen, jotta tiedot eivät olisi harhaanjohtavia. 
(Esimerkiksi usein käytetty 25 gramman annoskoko on osoittautunut viitearvona 
epärealistiseksi.)

Tarkistus 134

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.

Mahdollinen vapaaehtoinen 
ravintoarvojen lisämerkintä 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 
merkintä vitamiineista ja kivennäisaineista
esitetään, se on joka tapauksessa
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. de

Perustelu

On järkevää esittää mahdollista vapaaehtoista lisämerkintää koskevia säännöksiä, jotta 
niiden yhteydessä saavutettaisiin tietty standardointi ja vältettäisiin muussa tapauksessa 
vaarana oleva kuluttajan harhaanjohtaminen. 
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Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos esitetään tietoja 31 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, vastaavan taulukon 
välittömään läheisyyteen on lisättävä 
seuraava teksti: "Aikuisen keski-ikäisen 
naisen keskimääräinen päivittäinen tarve. 
Oma päivittäinen tarpeesi voi poiketa 
siitä."

Or. de

Perustelu

Liitteessä XI esitetyt viitemäärät vastaavat fyysisesti keskimääräisen aktiivisen keski-ikäisen 
naisen päivittäistä tarvetta. Tämä olisi tuotava esiin, jotta voidaan välttää muiden 
väestöryhmien mahdollinen väärä ravitsemus.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Seuraa A–C osan yhdistämisestä liitteessä XIII tarkistuksen 203 mukaisesti.
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Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Ilmaisu annosta kohti

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun 100 grammaa tai 100 
millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan ilmaista annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.
2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.
3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 

Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi
ravintoarvoa koskeva ilmoitus voidaan
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ilmaisumuodoilla edellyttäen, että
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

lisäksi toistaa muussa muodossa ja 
tarvittaessa pakkauksen muussa osassa 
esimerkiksi graafisesti tai symbolien 
avulla, jos ilmoitus täyttää seuraavat 
vaatimukset:

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; sekä

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

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

b) vapaaehtoinen lisämerkintä perustuu
liitteessä XI olevan B osan 
vertailuarvoihin; sekä

c) sitä tukee näyttö siitä, että
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

c) on oltava tieteellistä näyttöä siitä, miten
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaiset 
esitysmuodot.

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

Or. de

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti tehtyjen 
ravintoainemerkintöjen on oltava
kokonaan näkyvissä samanaikaisesti
yhdessä paikassa olevassa taulukossa. 
Pakolliset tiedot on esitettävä seuraavassa 
järjestyksessä: energia, proteiini, rasva ja 
erityisesti tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit ja erityisesti sokeri ja 
natrium. Vapaaehtoiset lisätiedot on 
esitettävä liitteen XIII mukaisessa 
järjestyksessä.
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Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja liitteessä XI olevan B osan 
mukainen energiasisällön merkintä on 34 
artiklan 1 kohdan mukaisen muodon 
ohella esitettävä muodossa kcal/100g/ml 
ja tarvittaessa annosta kohden 31 artiklan 
2 kohdan mukaisesti oikealla alhaalla 
pakkauksen etupuolella vähintään 3 
millimetriä korkeaa kirjasintyyppiä 
käyttäen ja kehyksen sisällä.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energiasisällön pakollinen ilmoittaminen 
uudelleen pakkauksen etupuolella 34 
artiklan 1 a kohdan (uusi) mukaisesti ei 
koska lahjapakkauksia.

Or. de
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Perustelu

Juhlatilaisuuksia, kuten äitienpäivää, varten myytävien suklaa- ja konvehtilahjapakkausten 
visuaalinen ja esteettinen ilme kärsisi, jos ravintoarvoilmoitus olisi siirrettävä pakkauksen 
etupuolelle.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. de

Perustelu

Selvennetään tekstiä ja taataan yhdenmukaisuus 1 kohdan kanssa. Seuraa A–C osan 
yhdistämisestä liitteessä XIII tarkistuksen 203 mukaisesti.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
voidaan korvata esimerkiksi maininnalla

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

vähäisiä määriä ...’ lähellä 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on.

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä
b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja.

Or. de

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita koskevat vapaaehtoiset 
tiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkintä

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sovellettavat vaatimukset Vaatimukset

Or. de

Perustelu

Poistetaan tarpeeton.
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Seuraa V luvun otsikon muuttamisesta. 

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE430.616v01-00 90/127 PR\795512FI.doc

FI

voidaan ilmoittaa alueen nimi.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3, 5 ja 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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.

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.

Or. de
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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 voisi puuttuminen johtaisi 
kuluttajaa olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä. Näiden sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava, ja niitä ei pidä korvata uudella sanamuodolla.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Esittäminen

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

Or. de

Perustelu

Asia ratkaistaan luettavuutta koskevilla EU:n ohjeilla.

Tarkistus 152

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Näissä alakohdissa olevat seikat taataan käsiteltävänä olevassa asetuksessa riittävässä 
määrin.
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Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Poistetaan.
Alkoholijuomat

Jäsenvaltiot voivat, odotettaessa 20 
artiklan e kohdassa tarkoitettujen 
yhteisön säännösten antamista, pitää 
voimassa kansalliset säännöt ainesosien 
luetteloimisesta, kun on kyse juomista, 
jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia.
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Or. de

Perustelu

Tätä asetusta ei sovelleta alkoholijuomiin.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 

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

Or. de

Perustelu

Kansalliset säännökset veisivät asetuksen pidemmälle kuin on järkevää ja häiritsisivät 
sisämarkkinoita.
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Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 41 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 1 kohtaa.
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Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Mukautetaan 1 ja 3 kohtaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
43 artikla 

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Yksityiskohtaiset säännöt

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

Or. de

Perustelu
Tarpeeton.
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Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
VII LUKU
KANSALLISTEN JÄRJESTELMIEN LAATIMINEN

Komission teksti Tarkistus

VII luku Poistetaan.
44 artikla

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

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

46 artikla
Yhteisön toimenpiteet

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

47 artikla
Täytäntöönpanosäännöt

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

Or. de

Perustelu

Kansalliset erityisjärjestelmät olisivat ei-sitovia ainoastaan päällisin puolin. Tosiasiassa 



PR\795512FI.doc 99/127 PE430.616v01-00

FI

niiden noudattamisesta tulisi pakollista, mikä ei olisi sisämarkkinoiden mukaista.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
48 artikla 

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Tekniset mukautukset

Komissio voi muuttaa liitteitä, jollei 10 
artiklan 2 kohdassa ja 22 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuista liitteiden II ja III 
muutoksia koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Artikla on tarpeeton, koska sen sisällöstä säädetään jo monissa muissa artikloissa.

Tarkistus 162

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

Komission teksti Tarkistus

-1. Kumotaan asetuksen (EY) N:o 
1924/2006 4 artikla.

Or. de

Perustelu

"Ravintosisältöprofiili" on poliittinen käsite mutta ei tieteellisesti pitävä realiteetti. Siinä ei 
myöskään ole kyse informaatiosta vaan indoktrinaatiosta. Koska tämä asetus johtaa kattaviin, 
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keskivertokuluttajan kannalta ymmärrettäviin, luettaviin ja siten myös todellisiin 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 4 artikla on tarpeeton ja se 
olisi poistettava.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
50 artikla 
Asetus (EY) N:o 1924/2006
7 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Ravitsemus- ja/tai terveysväitteen 
esittämiseen liittyvää, [Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o ... IV luvun 3 jakson]* mukaista 
tiedonantovelvollisuutta siihen liittyvine 
menettelyineen sovelletaan tarvittavin 
muutoksin, lukuun ottamatta 
yleisluonteista mainontaa.

"Terveysväitteen esittämiseen liittyvää, 
[Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o ... IV luvun 3 jakson]* 
mukaista tiedonantovelvollisuutta siihen 
liittyvine menettelyineen sovelletaan 
tarvittavin muutoksin, lukuun ottamatta 
yleisluonteista mainontaa.

Jos ravitsemus- tai terveysväite koskee 
ainetta, jota ei ole mainittu 
ravintoarvomerkinnässä, sen määrä on 
myös ilmoitettava samassa kentässä 
ravintosisältöä koskevien tietojen kanssa 
[asetuksen (EY) N:o ...] 30–32 artiklan 
mukaisesti.

Jos terveysväite koskee ainetta, jota ei ole 
mainittu ravintoarvomerkinnässä, sen 
määrä on myös ilmoitettava samassa 
kentässä ravintosisältöä koskevien tietojen 
kanssa [asetuksen (EY) N:o ...] 30–32 
artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu
Mukauttaminen.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
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[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

[kuukauden ensimmäinen päivä 3 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 
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 
2 miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita 
voidaan markkinoida, kunnes varastot 
ovat loppuneet.

Or. de

Perustelu

Pk-yrityksiä ja niiden työntekijämäärää koskevaa erityissääntelyä on sovellettava laajemmin, 
jos sillä on tarkoitus olla vaikutusta. Elintarvikkeita, jotka on saatettu markkinoille ennen 
asetuksen voimaantuloa, on voitava myydä niiden loppumiseen asti.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energiasisältö ja yksi tai useampi 
seuraavista ravintoaineista:

b) yksi tai useampi seuraavista 
ravintoaineista tai niiden ainesosista:

– rasva, – rasva,

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

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

Or. de

Perustelu

Korostetaan proteiinin merkitystä muuttamalla luettelon järjestystä ja korostetaan natriumin 
ravitsemusfysiologista merkitystä.

Tarkistus 167

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 keinotekoisia
rasvahappoja, joissa on vähintään yksi 
konjugoitumaton (vähintään yhden 
metyleeniryhmän erottama) hiili-hiili-
kaksoissidos trans-asemassa;

Or. de

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnolliset transrasvat poikkeavat keinotekoisista eikä 
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niillä ole terveydelle haitallisia vaikutuksia edes suurina määrinä nautittuina. 

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 169

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 tai maitoproteiinin 
tapauksessa Kjeldahl-kokonaistyyppi x 
6,38;

Or. de

Perustelu

Codex-standardien mukaisesti eläinproteiineista saatujen maitotuotteiden kansainvälinen 
kerroin on 6,38. Myös EU:n jäsenvaltioissa käytetään nykyisin kansallisella tasolla kerrointa 
6,38.
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Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'elintarvikelehtikullalla' 
lehtikullasta valmistettua syötävää 
elintarvikkeiden ja juomien koristetta, jota 
käytetään noin 0,000125 mm:n kokoisina 
hiutaleina tai jauhehiukkasina;

Or. de

Perustelu

Lehtikultaa käytetään perinteisesti alueellisten erikoisuuksien valmistuksessa konvehtien 
kaltaisten elintarvikkeiden tai juomien (esim. Danziger Goldwasser), koristeena ja siksi se 
olisi määriteltävä käsitteenä elintarvikkeiden merkintöjen yhteydessä.

Tarkistus 171

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.

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

Or. de

Perustelu

"Pakkauksen etupuolen" käsite soveltuu tähän paremmin, koska sillä tarkoitetaan pakkauksen 
etupuolta tai – jos tämä ei ole mahdollista – pakkauksen näkyvää puolta.
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Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ALLERGIOITA TAI 
INTOLERANSSEJA AIHEUTTAVAT 

AINESOSAT

ALLERGIOITA TAI 
INTOLERANSSEJA MAHDOLLISESTI

AIHEUTTAVAT AINESOSAT

Or. de

Perustelu

Ainesosat eivät aiheuta automaattisesti allergioita tai intoleransseja.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) viljat, joita käytetään alkoholitisleiden
valmistukseen

Or. de

Perustelu

Alkoholia tislattaessa ei synny allergeenejä. Koska alkoholipitoisia tisleitä käytetään 
alkoholipitoisten juomien tuotannon ohella myös elintarvikkeissa, on estettävä se, että näissä 
tuotteissa esitetään harhaanjohtavia merkintöjä allergian aiheuttajista, joita niihin ei sisälly.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
Liite Ii – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

tisleiden valmistukseen;

Or. de

Perustelu

Ks. 1 kohdan d alakohta.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) pähkinät, joita käytetään
alkoholipitoisten tisleiden valmistukseen;

Or. de

Perustelu

Ks. 1 kohdan d alakohta. 

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään, että esitetyt raja-arvot koskevat vain ravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita, koska säännös koskee allergioita ja intoleransseja, jotka 
aiheutuvat elintarvikkeiden käytöstä ravinnoksi. Siten raja-arvoja ei voida soveltaa 
tiivistetyssä muodossa oleviin tuotteisiin, jotka on käsiteltävä ennen käyttöä.

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 1 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rituaaliteurastuksesta saatavat lihatuotteet

Liha tai lihatuotteet, 
jotka on saatu 
eläimistä, joita ei 
tainnuteta ennen 
teurastusta, ts. 
rituaaliteurastetuista 
eläimistä.

"Tainnuttamattomasta 
teurastuksesta saatava 
liha"

Or. de

Perustelu
Yhteisön lainsäädännön mukaan eläinten teurastaminen ilman tainnuttamista on sallittua 
valmistettaessa elintarvikkeita tiettyjen uskontokuntien jäsenille. Kaikkea tällaista lihaa ei 
myydä muslimeille tai juutalaisille, vaan se päätyy yleisille markkinoille, joilla sitä voivat 
tietämättään ostaa kuluttajat, jotka eivät halua ostaa tainnuttamattomien eläinten lihaa. 
Samanaikaisesti tiettyjen uskontokuntien edustajat kuitenkin vaativat nimenomaan 
tainnuttamattomasta teurastuksesta saatavaa lihaa. Siksi kuluttajille olisi ilmoitettava, että 
liha on peräisin eläimistä, joita ei ole tainnutettu. Näin he voivat tehdä tietoisen 
ostopäätöksen omien eettisten periaatteidensa mukaisesti.

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1. 
Elintarvikkeet, 
jotka sisältävät 

"sisältää 
makeutusainetta/-
aineita" 

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

elintarvikkeen 
nimen lisäksi on 
oltava tämä 
maininta.

Or. de

Perustelu

Mielestämme makeutusaineiden pakollinen kaksinkertainen merkintä on tarpeetonta. 
Makeutusaineet mainitaan selvästi ainesosaluettelossa, ja tarvittaessa varoitetaan 
merkinnällä siitä, että tuote sisältää fenyylialaniinia. Säännös hyväksyttiin aikana, jolloin 
vähäkaloristen makeutusaineiden levinneisyys EU:ssa oli vähäisempää, ja tämä ehdotus 
tarjoaa erinomaisen tilaisuuden sen yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKKEET, JOTKA ON 
VAPAUTETTU PAKOLLISTA 
RAVINTOARVOILMOITUSTA 

KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sokerit ja uudenlaiset sokerit;

Or. de

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jauhot;

Or. de

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 12 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– värjäävät elintarvikkeet;

Or. de
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Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 12 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elintarvikelehtikulta;

Or. de

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 15 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumituotteet;

Or. de

Perustelu

Purukumituotteet eivät sisällä merkittäviä määriä asetuksen piiriin kuuluvia ravintoarvoja 
eikä niitä ole tarkoitus käyttää ravinnoksi. Lisäksi niiden osuus päivittäisestä kalorien 
saannista on mitätön.

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu
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Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– esipakkaamattomat elintarvikkeet, myös 
suurtalouksien elintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu suoraan nautittaviksi;

Or. de

Perustelu

Katso vastaava 17 artiklan 3 a alakohta (uusi) ja 22 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi).

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 17 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kausimakeiset sekä sokeri- ja 
suklaatuotteista valmistetut hahmot;

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 189

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,

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

säilötty, savustettu), jos tällaisen tiedon 
poisjättäminen saattaisi johtaa ostajaa 
harhaan.

Or. de

Tarkistus 190

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuote sisältää nanomateriaalia, 
tämä on ilmoitettava ainesosien 
luettelossa selkeästi lisäyksellä "nano".

Or. de

Perustelu

Lisäys palvelee avoimuutta ja turvaa kuluttajien valinnanvapauden.

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osa C a - Makkaroihin käytettävien 
suolien merkitsemistä koskevat 
erityisvaatimukset
Makkaroihin käytettävät suolet merkitään 
aineosien luetteloon seuraavasti:
– "luonnonsuoli", kun suoli on peräisin 
sorkkaeläinten suolistosta, jota käytetään 
makkaran valmistukseen
– "keinosuoli" muissa tapauksissa.
Jos keinosuoli ei ole syötävä, se on 
merkittävä vastaavasti.

Or. de
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Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – Taulukko – 15 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Hedelmistä, 
vihanneksista ja 
syötävistä 
kasveista tai 
kasvinosista 
peräisin olevat 
luonnolliset 
uutteet, jotka 
saadaan 
mekaanis-
fysikaalisella 
menettelyllä ja 
joita käytetään 
tiivistetyssä 
muodossa 
elintarvikkeiden 
värjäämiseen.

"Värjäävät 
elintarvikkeet"

Or. de

Perustelu

Värjääviä elintarvikkeita käytetään muiden elintarvikkeiden ainesosina 
värjäämistarkoituksiin. Määritelmän avulla värjäävä käyttötarkoitus tehdään kuluttajille 
selväksi ainesosien luettelossa. Koska yhteisön säädökset eivät sisällä värjääviä 
elintarvikkeita koskevien tietojen antamisvelvollisuutta, on tarkoituksenmukaista korvata 
erityinen merkintä ilmoittamalla luokka.

Tarkistus 193

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

c) joita koskevista poikkeuksista on 
säädetty muissa säännöksissä.

Or. de

Perustelu

(Tarkistuksen tämä osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Mitä tulee c alakohtaan: tässä viitataan sokereista annetun direktiivin 2001/111/EY 2 artiklan 
2 kohtaan (alle 20 gramman painoisia tuotteita koskeva poikkeus). Tässä c kohdassa on siksi 
täsmennettävä, että tällaisia erityissäännöksiä sovelletaan edelleen.
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Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Liemessä säilytetyn kiinteän elintarvikkeen nettopaino muuttuu valmistuksen ja kuluttajalle 
myymisen ajankohtien välillä kiinteän elintarvikkeen ja liemen tyypillisen vuorovaikutuksen 
vuoksi. Nettopaino voi vaihdella riippuen useista tekijöistä, joista voidaan mainita aika, 
lämpötila ja kuljetus- ja säilytysolosuhteet. Siksi nettopaino olisi ilmoitettava 
valmistusajankohtana, jolloin elintarvikkeen valmistaja on täysin vastuussa tuotteesta ja 
pystyy ilmoittamaan nettopainon asianmukaisesti.

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

Liite IX Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siirretty lainsäädäntötekstiin 25 artiklaan.
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Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Liite X Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alkoholijuomat eivät kuulu tämän asetuksen piiriin.

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN SAANNIN 
VERTAILUARVOT (AIKUISET)

VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN PÄIVITTÄISEN
SAANNIN VERTAILUARVOT 
(AIKUISET)

Or. de

Perustelu

Toimituksellinen korjaus.

Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

B OSA – ENERGIAN JA 
VALITTUJEN, MUIDEN 
RAVINTOAINEIDEN KUIN 
VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN 
PÄIVITTÄISEN SAANNIN 
VERTAILUARVOT (AIKUISET)
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Energia tai 
ravintoaine

Saannin vertailuarvo Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ (2000 kcal) Energia 2000 kcal

proteiini 45 g
Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g Sokerit 90 g

Suola 6 g Natrium 2,4 g

Or. de

Perustelu

Proteiini olisi myös ilmoitettava elintärkeänä ravintoaineena, joka lisäksi vaikuttaa osaltaan 
energian saantiin. Sokerien ilmoittaminen erikseen ei ole tarpeen, koska hiilihydraattien 
kokonaismäärä ilmoitetaan. Energiasisältö olisi ilmoitettava vain kaloreina, koska kuluttajat 
ymmärtävät tämän yksikön parhaiten ja myös tässä tapauksessa käyttävät sitä.

Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite XII – taulukko

Komission teksti Tarkistus

— hiilihydraatti 
(lukuun ottamatta 
polyoleja)

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

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

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

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

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

— alkoholi 
(etanoli)

7 kcal/g —29 kJ/g alkoholi 
(etanoli)

7 kcal/g

—
orgaanine

n happo

3 kcal/g —13 kJ/g orgaaninen 
happo

3 kcal/g

Or. de

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII Komission teksti

TIETOJEN ILMAISU JA ESITTÄMINEN RAVINTOARVOILMOITUKSESSA

A OSA – TIETOJEN ILMAISUMUOTO RAVINTOARVOILMOITUKSESSA

Ravintoarvoilmoituksessa käytettävät yksiköt ovat seuraavat:

— energia kJ ja kcal

— rasva

— hiilihydraatti

— ravintokuitu

— proteiini

— suola

gramma (g)

— vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI olevan 
A osan 1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

— muut aineet kyseisten yksittäisten 
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aineiden kannalta 
tarkoituksenmukaisi
na yksikköinä

B OSA – HIILIHYDRAATIN JA RASVAN OSIEN ESITTÄMISJÄRJESTYS RAVINTOARVOILMOITUKSESSA

1. Jos polyolit ja/tai tärkkelys ilmoitetaan, ne on ilmoitettava seuraavassa 
järjestyksessä:

hiilihydraattej
a

G

joista:

— sokereita g

– polyoleja g

– tärkkelystä g

2. Jos rasvahappojen määrä ja/tai tyyppi ilmoitetaan, ne on ilmoitettava seuraavassa 
järjestyksessä:

rasvaa g

josta:

– tyydyttynyttä g

– transrasvoja g

–
monotyydyttymätöntä

g

– polytyydyttymätöntä g



PE430.616v01-00 120/127 PR\795512FI.doc

FI

C OSA – ENERGIAN JA RAVINTOAINEIDEN ESITTÄMISJÄRJESTYS RAVINTOARVOILMOITUKSESSA

Energiaa ja ravintoaineita koskevien tietojen esittämisjärjestys on tapauksen mukaan 
seuraava:

energia kJ ja kcal

rasvaa g

josta

— tyydyttynyttä g

— transrasvoja g

—
monotyydyttymätöntä

g

— polytyydyttymätöntä g

hiilihydraatteja g

joista:

— sokereita g

— polyoleja g

— tärkkelystä g

ravintokuitu g

proteiini g

suola g

vitamiinit ja 
kivennäisaineet

liitteessä XI olevan A 
osan 1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

Tarkistus

energia kcal

proteiini g

rasvaa g

josta:
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– tyydyttynyttä g

– transrasvoja g

– polytyydyttymätöntä g

hiilihydraatteja g

joista:

– sokereita g

– polyoleja g

– tärkkelystä g

ravintokuitu g

natrium g

vitamiinit ja kivennäisaineet liitteessä XI 
olevan A osan 
1 kohdassa 
annettuina 
yksikköinä

muut aineet kyseisten 
yksittäisten 
aineiden 
kannalta 
tarkoituksenm
ukaisina 
yksikköinä

Or. de

Perustelu

Liitteen XIII osien A–C yhdistäminen.
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PERUSTELUT

1. Tausta

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

2. Menettelyn vaiheet

Komissio esitti tammikuun 2008 lopulla parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
elintarvikkeiden merkintöjä koskevien EU-säännösten uudistamisesta. Euroopan parlamentti 
nimitti esittelijän elokuun 2008 lopussa. Esittelijän komission ehdotuksesta laatima mietintö 
esiteltiin, ja siitä keskusteltiin Euroopan parlamentissa asiasta vastaavassa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI) joulukuun 2008 
alussa. Kun tarkistusten jättämisen määräaika oli kulunut umpeen, asiasta vastaava valiokunta 
käsitteli mietintöä uudestaan helmikuun 2009 puolivälissä; tarkistuksia oli jätetty kaikkiaan 
1 332 kappaletta. Tarkistusten suuren määrän ja lähestyvien Euroopan parlamentin vaalien 
takia asiasta vastaava valiokunta päätti 16. maaliskuuta 2009 siirtää asian käsittelyn 
seuraavalle lainsäädäntökaudelle Euroopan parlamentin työjärjestyksen 185 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. Esittelijä sai näin tehtäväkseen esittää uusi mietintöluonnos, jossa otetaan 
huomioon mahdollisimman monta esitetyistä tarkistuksista Tämä uusi mietintö on nyt käsillä. 
Siihen esitettävien tarkistusten jättämiselle vahvistetaan uusi määräaika.

3. Komission ehdotus

Komission ehdotuksella elintarvikkeiden merkintöjä koskevien EU-säännösten uudistamisesta 
on tarkoitus parantaa lainsäädäntöä eli yksinkertaistaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa 
nykyistä oikeudellista kehystä siten, että yhdistetään ja korvataan seitsemän direktiiviä ja yksi 
asetus. Lisäksi sillä on tarkoitus purkaa byrokratiaa, parantaa elintarvikeketjun toimijoiden 
oikeusvarmuutta, kohentaa Euroopan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä, taata 
elintarvikkeiden turvallisuus ja se, että kuluttajat saavat niistä kattavat tiedot, sekä edistää 
terveellistä ruokavaliota osana Euroopan unionin toteuttamaa lihavuuden vastaista strategiaa. 
Asetusluonnoksessa on seuraavat keskeiset ehdotukset:

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

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

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

4. Esittelijän huomautuksia

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

Asetusehdotuksessa tarkoitettu koko EU:ssa sovellettava elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä 
ei kuitenkaan sovellu esittelijän mielestä byrokratian purkamiseen tai lainsäädännön 
yksinkertaistamiseen eikä sen avulla anneta kuluttajille parempia tietoja elintarvikkeista. 
Komissio on mennyt eräissä kohdin yli siitä, missä aita on ollut matalin. Lisäksi komission 
ehdotuksessa on kokonaan unohdettu elintarvikkeiden myynnin ja tarjonnan erityismuodot, 
kuten maatalousyritysten harjoittama suoramarkkinointi, matkustajaliikenteen catering-
palvelut, veroton myynti ja myynti automaateista. Ehdotuksessa ei myöskään ole otettu 
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huomioon erityistuotteita, kuten elintarvikelehtikultaa tai värjääviä ja innovatiivisia 
elintarvikkeita. Eräät ehdotuksen kohdat ovat epärealistisia ja niistä aiheutuisi muun muassa 
huomattavia lisäkustannuksia elintarvikkeiden valmistajille ja myyjille, mikä johtaisi siihen, 
että elintarvikkeiden hintoja olisi nostettava pelkästään uusien merkintäsäännösten takia. 
Nämä komission ehdotuksen puutteet vaarantavat monien elintarvikealan pienten ja 
keskisuurten yritysten olemassaolon. Kuluttajan näkökulmasta on syytä olettaa, että kaavailtu 
pakollisten tietojen määrä ja esittämistapa johtaisi pikemminkin sekaannuksiin kuin 
valistamiseen. Täysin käsittämättömältä vaikuttaa myös kauaskantoisten omien 
sääntelymahdollisuuksien antaminen jäsenvaltioille. Tämä tekisi elintarvikealan 
sisämarkkinoista entistä hajanaisemmat ja vesittäisi käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen. 
Komission ehdotus on ristiriidassa sen oman, perustelujen 5 kohdassa esitetyn tavoitteen 
kanssa, jonka mukaan "Asetuksen käyttö sääntelykeinona tukee yksinkertaistamistavoitetta, 
sillä sen avulla taataan, että kaikkien toimijoiden on noudatettava samanaikaisesti samoja 
sääntöjä."

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

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

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

Komissio perustelee toissijaisuusperiaatteella aiettaan sallia jäsenvaltioille omien 
merkintäjärjestelmien kehittäminen. Se muistuttaa lisäksi, että tällä alhaalta ylöspäin 
lähtevällä lähestymistavalla voidaan kehittää innovoivia merkintäratkaisuja. Esittelijä on 
kuitenkin sitä mieltä, että kansalliset merkintäjärjestelmät johtaisivat korkeintaan loputtomiin 
sekaannuksiin, oikeudelliseen epävarmuuteen ja mittavaan sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun vääristymiseen entisestään. On nimittäin syytä olettaa, että kansallisilla 
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merkintämääräyksillä olisi käytännössä sama vaikutus kuin pakollisilla määräyksillä, vaikka 
ne eivät olisi oikeudellisesti sitovia. Koska suuri osa EU:n elintarvikealan toimijoista 
markkinoi tuotteitaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, olisi kulloinkin käytettävä 
erityisiä pakkauksia ja ennen kaikkea rakennettava tarvittavat varastointitilat. Pääosin pk-
yrityksistä koostuvan elintarvikealan olisi vaikea selviytyä tästä aiheutuvista usean miljardin 
euron lisäkustannuksista, ja ne päätyisivät lopulta kuluttajien maksettaviksi. Hankkeen 
mielettömyys käy ilmeiseksi kun ajatellaan, että jatkossa otettaisiin vähitellen käyttöön 
mahdollisesti 27 erilaista täydentävää merkintäjärjestelmää, ja käyttöön ottamisen ajankohdat 
vielä vaihtelisivat. Siksi esittelijä edellyttää kyseisen artiklan poistamista. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että kaupan tai eräiden elintarvikkeiden valmistajien jo soveltamat vapaaehtoiset 
merkintäjärjestelmät olisivat vastedes kiellettyjä. Asia on juuri päinvastoin: pakollisten 
tietojen lisäksi tietoja voidaan antaa muussa kohdin pakkausta mitä esitystapaa tahansa 
soveltaen, toistaa niitä tai antaa lisätietoja. Tämä ei tietenkään saa haitata pakollisten tietojen 
havaittavuutta ja luettavuutta.

On estettävä se, että kuluttajia johdetaan harhaan elintarvikepakkausten tietojen avulla. Kuvat 
ja/tai teksti eivät saa johtaa väärään käsitykseen elintarvikkeen alkuperästä, koostumuksesta 
tai ravintoainesisällöstä. Esittelijä ehdottaa siksi vastaavia täydennyksiä komission 
ehdotukseen. Koska julkisessa keskustelussa on viime aikoina korostettu sitä, että saatavilla 
on halpoja elintarvikejäljitelmiä, joita keskivertokuluttaja ei tunnista sellaisiksi, vaikuttaa 
järkevältä, että tällaiset tuotteet merkitään selkeästi pakkauksen etupuolella.

Esittelijä katsoo, että elintarvikepakkausten etupuolen liiallinen kuormittaminen lukuisilla 
ravintoarvotiedoilla esittämällä ne 100 g tai 100 ml tai annosta kohden tai jopa ilmoittamalla 
useammat tiedot (grammoina ja prosenttiosuutena tietyn väestöryhmän päivittäisestä 
tarpeesta) johtaisi lopulta siihen, että tiedoista ei piitattaisi. Kuluttajallahan ei ole ostoksia 
tehdessään silmiensä edessä vain yhtä tuotepakkausta vaan kokonainen rivistö niitä 
elintarvikekaupan hyllyssä. Koska ylivoimainen enemmistö kuluttajista, jotka kiinnittävät 
huomiota ravitsemukseensa, on tähänastisten tietojen mukaan pääasiassa kiinnostunut 
elintarvikkeen energiasisällöstä, riittää, että pakollisena on annettava tieto kilokalorisisällöstä, 
joka olisi tuotteiden vertailtavuuden mahdollistamiseksi esitettävä 100 g tai 100 ml kohti 
pakkauksen etupuolella. Se, mistä ravintoaineista tuotteen energiasisältö koostuu, on sitten 
nähtävissä muualta pakkauksesta pakollisesta "ravintoarvolaatikosta". Jos pakkaus sisältää 
vain yhden annoksen, ravintoainetiedot olisi lisäksi pakollisesti ilmoitettava tätä annosta 
kohden. Jos kuluttajatutkimuksessa tulevaisuudessa päädytään muihin tuloksiin kuluttajien 
toiveiden osalta, kauppa ja/tai teollisuus voisivat, kuten jo on todettu, esittää täydentävästi ja 
vapaaehtoisesti muita tietoja. Tässä yhteydessä on kuitenkin jälleen määriteltävä kiinteät 
viitearvot ja niiden yksiselitteinen esittäminen kuluttajille, jotta vältytään lisätietojen 
esittämisen mielivaltaisuudelta.

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

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettua asetusta (EY) N:o 
1924/2006 on tarkistettava tähän asetukseen mukauttamista varten. Esittelijä suosittelee, että 
samalla poistetaan suoraan kyseisen asetuksen 4 artikla, koska on käynyt ilmi, että siinä 
kuvatut ravintoaineprofiilit eivät ole tieteellisesti perusteltuja vaan komissio on vain 
määritellyt ne mielivaltaisesti. Elintarvikelainsäädännön mielivaltaisuus johtaisi kuitenkin 
byrokratian, oikeudellisen epävarmuuden ja kilpailun epätasa-arvoisuuden lisääntymiseen ja 
vaarantaisi Euroopan kansalaisten tasapainoisen ravitsemuksen.

Samanlaisia vaikutuksia olisi "liikennemerkkimallia" noudattavalla elintarvikkeiden 
pakollisella värikoodauksella, jollaista muutamat valmiiden ja puolivalmiiden 
elintarvikkeiden (ns. valmisruuat) valmistajat tällä hetkellä käyttävät. "Punaisen", "keltaisen" 
ja "vihreän" liikennevalon raja-arvot on määritelty mielivaltaisesti, ja liikennevalojen sisäinen 
vaihteluväli on liian suuri. Kun otetaan huomioon, että tällä asetusehdotuksella on määrä 
saavuttaa kaikkiin elintarvikkeisiin ja alkoholijuomiin sovellettava yhtenäinen pakollinen 
merkintätapa, tällaiset väritunnukset syrjisivät peruselintarvikkeita ja suosisivat esim. 
pikemminkin huonolaatuisia elintarvikejäljitelmiä sekä sellaisia elintarvikkeita, jotka 
sisältävät keinotekoisia eivätkä luonnollisia komponentteja. Tällä luotaisiin varsin 
todennäköisesti tilanne, jossa suuri osa väestöstä saisi virheellistä ja puutteellista ravintoa. 
Siksi komissio ja esittelijä eivät suosittele tällaisia komponentteja elintarvikkeiden pakollisiin 
merkintöihin.

5. Päätelmä

Käsiteltävänä olevalla asetuksella aiotaan säätää koko EU:ssa sovellettavista 
elintarvikemerkinnöistä – muutamin poikkeuksin – kaikkien elintarvikealan toimijoiden 
tuotteiden osalta ottaen eikä esimerkiksi vain tietyt elintarvikeluokat huomioon ottaen. On 
korostettava, että tällainen sääntely voi hyödyttää vain keskivertokuluttajaa, siis 
keskimääräisesti koulutettua, tietoa saanutta ja tervettä kansalaista, mutta ei erityisiä 
potilasryhmiä lukuun ottamatta ravintoaineallergikkoja. Elintarvikkeita koskevien pakollisten 
merkintöjen on autettava täysi-ikäisiä kansalaisia tekemään omavastuullisia, harkittuja ja 
tietoisia ostopäätöksiä.

Edellä kuvattua tavoitetta ei kuitenkaan voida saavuttaa hyvin monitahoisella ja 
monimutkaisella komission ehdotuksella, jossa on 53 suurimmaksi osaksi hyvin relevanttia 
artiklaa ja 13 liitettä. Ehdotettu pakollisten tietojen esittäminen on lähempänä kuluttajien 
kouluttamista kuin kuluttajille tiedottamista. Komissio haluaa pakottaa kuluttajat nauttimaan 
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"terveellistä" ravintoa lain avulla. Komission ehdotus on puutteellinen myös sisältönsä 
suhteen. Jotkin vaatimukset perustuvat kuluttajien toiveita ja tarpeita koskeviin olettamuksiin, 
ja esitetyt viitearvot ovat laadultaan arveluttavia. Euroopan sisämarkkinoiden etuja palveleva 
yhdenmukaistamishanke menisi pidemmälle kuin on järkevää, jos kansalliset 
erityisjärjestelmät sallitaan suunnitelmien mukaisesti. Sen lisäksi monet komission 
ehdotuksista vaarantaisivat pk-yritysten olemassaolon. Näin komission ehdotus on 
pienyrityksiä koskevan säädöksen vastainen.

On lisäksi periaatteessa huomionarvoista ja epäilyttävää, että komissio laati asetusehdotuksen 
turvautumatta tieteelliseen asiantuntemukseen. Lisäksi jää epäselväksi, miksi luonnos 
esitettiin nyt, kun yksittäisiä rajattuja tieteellisiä tutkimuksia on kyllä saatavilla, mutta kaikki 
jäsenvaltiot kattava laajalti suunniteltu tutkimus on vasta käynnistynyt.

Esittelijä ehdottaa siksi komission ehdottaman lähestymistavan kattavaa oikaisua. Esittelijä 
muistuttaa, että kaavailtu elintarvikkeita koskevien tietojen pakollinen ilmoittaminen voi 
kattaa ainoastaan keskeiset perustiedot, koska meillä ei ole kattavia tieteellisiä havaintoja 
elintarvikkeita koskevien tietojen vaikutuksista kulutustottumuksiin EU:n 27 jäsenvaltiossa. 
Lisäksi lainsäädäntövallan käyttäjä voi huolehtia siitä, että pakolliset merkinnät esitetään 
luettavissa ja ymmärrettävissä olevassa muodossa tavalla, joka estää kuluttajien johtamisen 
harhaan. Jos jatkossa saadaan uusia tietoja kuluttajien toiveista ja tarpeista, elintarvikealan 
yritykset voisivat esittelijän ehdotusten mukaisesti reagoida nopeasti antamalla 
vapaaehtoisesti lisätietoja. Vain tällainen sääntely mahdollistaa riittävän joustavuuden ja voi 
olla asianmukainen kaikkien osapuolten kannalta.

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


