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LYHYET PERUSTELUT

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta käsittelee nyt toista kertaa komission ehdotusta 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Valmistelija antaa täyden tunnustuksen edellisen 
valiokunnan merkittävälle työpanokselle Bernadette Vergnaudin valmisteleman lausunnon 
laatimisessa. Valmistelija on päättänyt olla avaamatta Pandoran lipasta, eli hän ei aio jättää 
käsiteltäväksi suurta määrää uusia tarkistuksia. Sen sijaan hän on päättänyt säilyttää 
suurimman osan siitä lausunnosta, joka sai taakseen edellisen valiokunnan jäsenten 
enemmistön. Tämän päätöksen vaikuttimena on toisaalta edellisen valiokunnan tekemän 
suuren työn ansaitsema tunnustus ja toisaalta kompromissin tarve, jotta Eurooppaan saadaan 
kestävä elintarvikemerkintäjärjestelmä.

Valmistelija myöntää, että keskustelu elintarvikemerkinnöistä oli tärkeä asia Euroopan 
parlamentin viimekesäisten vaalien kampanjoinnissa. Tämän vuoksi on tarpeen keskustella 
tietyistä komission ehdotukseen sisältyvistä ongelmakohdista. Tämän lausunnon tarkoitus on 
sama kuin helmikuussa 2009 hyväksytyn Bernadette Vergnaudin valmisteleman lausunnon. 
Kuluttajilla täytyy olla mahdollisuus valita elintarvikkeensa tiedon perusteella. Tietoon 
perustuvat valinnat auttaisivat muun muassa ratkaisemaan Euroopassa jatkuvasti lisääntyvän 
ylipainoisuuden aiheuttamia ongelmia.

Kuluttajan on siksi pystyttävä perehtymään elintarviketietojen avulla ostamansa yksittäisen 
elintarvikkeen sisältöön. Lisäksi niiden perusteella olisi voitava saada pikaisesti yleiskuva 
siitä, onko elintarvike terveellinen valinta. Näin ollen valmistelija on päättänyt ottaa mukaan 
monia edellisen valiokunnan esittämiä tarkistuksia. 

Ennen kaikkea valmistelija on päättänyt säilyttää ravintoarvoilmoituksen pakollisen sisällön 
edellisen valiokunnan suosituksen mukaisena. Hän on ottanut mukaan kahdeksan tärkeää 
ravintoainetta, joiden tiedot 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti on esitettävä 
pakkauksen samassa nähtävissä olevassa kentässä. Tietoja ei tarvitse esittää pääasiallisessa 
nähtävissä olevassa kentässä tai pakkauksen etupuolella. Valmistelija ehdottaa, että 
pakkauksen etupuoli varattaisiin pikaisen yleiskuvan antamiseen. Tämän vuoksi esittelijä 
ehdottaa, että energiasisältö (kaloripitoisuus) esitettäisiin pakkauksen etupuolella. Näitä 
tietoja olisi täydennettävä värikoodilla, joka osoittaisi, onko elintarvikkeen energiapitoisuus 
suuri, kohtalainen vai pieni.

Toinen lisäys koskee valmistelijan ehdotusta, että kaikentyyppinen alkoholi olisi ilmoitettava 
pakkausmerkinnöissä. Alkoholi on hyvin kaloripitoista, ja sen vaikutus päivittäiseen 
energiankulutukseen voi olla erittäin merkittävä. Valmistelija toteaa, että tämän tiedon olisi 
oltava kuluttajan saatavilla samalla, kun hän tutkii elintarviketietoja. 

Asioista perillä olevat, valistuneet kuluttajat voivat ottaa vastuun terveydestään. Valmistelija 
uskoo, että elintarviketietojen parantaminen on tärkeää Euroopan kansalaisten arjen kannalta, 
koska he voivat näin tehdä tietoon perustuvia valintoja ostoksia tehdessään.

TARKISTUKSET
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Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Yksinomaan merkintöjen avulla ei voida parantaa ruokavaliota ja kuluttajien kykyä ymmärtää 
elintarvikkeiden ravintoarvoa. Kuluttajat eivät ymmärrä kaikkia nykyisiäkään merkintöihin 
sisältyviä tietoja, ja sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat nykyistä enemmän 
tiedotuskampanjoihin, joiden tarkoituksena on parantaa kuluttajien tietämystä.

Tarkistus 2
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 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, elintarvikkeiden tarjoilu tai 
myynti esimerkiksi
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja elintarvikkeiden 
myynti maatalouden suoramarkkinoinnin 
eri muodoissa eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Perustelu

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 3

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Koska tarkoituksena on toimia EU:n nykyisten, moitteettomasti toimivia sisämarkkinoita 
koskevien tavoitteiden mukaisesti, on ratkaisevan tärkeää, että uusista vaatimuksista 
ilmoitetaan kaikille sidosryhmille, ja että sidosryhmät perehtyvät niihin sen varmistamiseksi, 
että ne ovat perusteltuja ja että ne eivät estä tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 4

 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 elintarviketiedoista, 
on aiheellista selventää elintarvikealan 
toimijoiden velvollisuuksia tällä alalla.
Rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 19 artiklan soveltamista 
elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarviketietoihin, olisi toimittava 
ripeästi havaitessaan, että kyseiset tiedot 
eivät ole tämän asetuksen säännösten 
mukaisia.

Perustelu

On selvennettävä, milloin elintarvikealan toimijoiden, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, 
on myötävaikutettava tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseen. On myös tärkeää 
täsmentää, että 8 artiklan säännökset eivät heikennä asetuksen (EY) N:o 178/2002 
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19 artiklasta juontuvia velvoitteita, joita vähittäismyyjien on noudatettava.

Tarkistus 5

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kaikki pakollisten merkintävaatimusten luetteloon tehtävät muutokset vaikuttavat 
merkittävästi elintarvike- ja juomateollisuuteen. Näin ollen on tärkeää, että lainsäädännössä 
todetaan selkeästi, että kaikkia sidosryhmiä on kuultava uusia merkintävaatimuksia 
valmisteltaessa, millä varmistetaan, että menettelyssä noudatetaan avoimuutta ja että kaikki 
osapuolet voivat ilmaista kantansa.

Tarkistus 6

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kirjasimen koon, tyypin, värin ja 
kontrastin kaltaisia tekijöitä olisi 
käsiteltävä kokonaisuutena, jotta voidaan 
varmistaa, että kuluttajat ovat tyytyväisiä
elintarvikkeiden etiketteihin.

Perustelu

Merkintöjen luettavuus on kuluttajan kannalta ratkaisevan tärkeää, ja sitä olisi vaadittava 
myös uudessa asetuksessa. Merkintöjen luettavuutta olisi kuitenkin arvioitava kirjasinkoon 
lisäksi myös muilla perusteilla.

Tarkistus 7

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Euroopan parlamentin aiemman 
päätöslauselman, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon*, komission 
työn sekä erityisesti nuorille ja kuluttajille 
aiheutuvia alkoholiin liittyviä haittoja 
koskevan suuren yleisön ilmaiseman 
huolen mukaisesti komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa laadittava 
määritelmä erityisesti nuorille 
suunnatuille juomille, kuten 
alkoholipitoisille juomasekoituksille. 
Alkoholipitoisuuden vuoksi näihin 
juomiin olisi sovellettava tiukempia 
merkintävaatimuksia kuin muihin 
juomiin, ja ne olisi erotettava selkeästi 
virvoitusjuomista kaupoissa.
____________

*EUVL C 77, 31.3.2009, s. 73.

Tarkistus 8
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 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja -
käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/891 kumoamisesta [...]
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 

(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 
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 olisi sovellettava
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 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20081

2 artiklan 1 kohdassa sekä alkoholia 
sisältäviin juomasekoituksiin, jotta 
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voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia. 

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

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

____________
1 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

Perustelu

Selvyyden vuoksi väkevät viinit, helmeilevät viini, maustetut viinit ja vastaavat tuotteet, jotka 
on valmistettu muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, ja hedelmäolut olisi myös mainittava. 
Viini, olut ja tislatut alkoholijuomat on jo sisällytetty aiempiin EU:n asetuksiin, kun taas 
alkoholia sisältäviä juomasekoituksia ei ole. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikeuksia päättää, 
mihin luokkaan alkoholia sisältävät juomasekoitukset olisi luokiteltava. Siksi niihin olisi 
toistaiseksi sovellettava vapautuksia, ja niiden olisi kuuluttava osana komission 
kertomukseen.

Tarkistus 9

 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

(29) Kaikenlaisen lihan alkuperämaan tai 
lähtöpaikan ilmoittamisen olisi oltava 
pakollista täydellisen avoimuuden ja 
jäljitettävyyden takaamiseksi.
Alkuperämaa tai lähtöpaikka olisi kaikissa 
tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla selkeytetään kuluttajien 
saamaa tietoa elintarvikkeen 
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. Tällaisia 
perusteita ei pitäisi soveltaa tietoihin, jotka 
liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.
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liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää lihan alkuperämaa.

Tarkistus 10

 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 
ravintoarvoilmoituksen pakollisesta 
sisällyttämisestä aiheellista vapauttaa tietyt 
elintarvikkeiden ryhmät, jotka ovat 
jalostamattomia tai joiden tapauksessa 
ravintoarvotiedot eivät ole kuluttajan 
valinnan kannalta määrääviä tekijöitä tai 
joiden pakkaus tai etiketti on liian pieni 
pakollisten merkintöjen esittämiseen, 
jollei muualla yhteisön lainsäädännössä ole 
säädetty kyseisten tietojen 
antamisvelvollisuudesta.

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 11

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 

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

palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, energiasisältö 
(kaloripitoisuus) olisi ilmoitettava 100:aa 
grammaa tai 100:aa millilitraa kohti 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä pakkauksen etupuolella. Kaikki 
ravintoarvotiedot olisi kuitenkin koottava 
(myös energiasisältö toistamiseen) yhteen 
paikkaan pakkauksen pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.

Perustelu

On suotavaa, että sekä pakolliset että vapaaehtoiset ravintoarvotiedot esitetään yhdessä ja 
samassa nähtävissä olevassa kentässä – kuten ravintoarvoilmoitusta koskevassa voimassa 
olevassa lainsäädännössä säädetään – koska eri ravintoarvotietojen etsiminen pakkauksen eri 
puolilta olisi kuluttajan kannalta sekaannusta aiheuttavaa.

Tarkistus 12

 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, 

(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 
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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.

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. On myös 
aiheellista antaa mahdollisuudet jatkaa 
tutkimuksia siitä, miten kuluttajat 
ymmärtävät eri ilmaisumuotoja, jotta 
tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrän ilmoittaminen 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti suo kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita suoraan. Niinpä näiden tietojen olisi 
oltava pakollisia. Kaikkien muiden tietojen esittäminen pakkauksissa on vapaaehtoista, jotta 
tuottajat voivat valita, mikä sopii heidän tuotteeseensa.

Tarkistus 13

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita ja 
paikallisten vähittäismyyjien tai 
suurkeittiöiden valmistamia ja suoraan 
loppukuluttajille toimittamia valmiiksi 
pakattuja elintarvikkeita ja aterioita
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. 
Tällaisten tietojen olisi sen vuoksi oltava
aina kuluttajien saatavilla paikassa, josta 
elintarvike ostetaan tai jossa sitä 
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käytetään.

Perustelu

Pienten vähittäismyyjien ja suurtalouksien valmistamat pakatut elintarvikkeet ja ateriat 
valmistetaan epäyhtenäisellä tavalla, minkä vuoksi ainesosat ja reseptit saattavat vaihdella 
paljonkin. Tämän tyyppisille elintarvikkeille ei ole mahdollista laatia täsmällistä 
ravintoarvoilmoitusta. Sitä paitsi sellaisen laatiminen olisi yritysten kannalta liian kallista ja 
aikaavievää. On tärkeää, että tällaiset elintarvikkeet vapautetaan ravintoarvotietojen 
ilmoittamisvelvollisuudesta joko kokonaan tai siten, että jäsenvaltioille annetaan oikeus antaa 
näitä elintarvikkeita koskevia säännöksiä, kuten jo menetellään pakkaamattomien 
elintarvikkeiden suhteen.

Tarkistus 14

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Laajat, kaikkia tuotteita koskevat allergeenimerkinnät olisivat lähes mahdottomia, kun on 
kyse pakkaamattomista tuotteista, ja ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
jalostuspinta-alaltaan rajatuissa tiloissa ilmenee ristikontaminaatiota.

Tarkistus 15
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 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 
elintarviketietoja annetaan lopullisille 
kuluttajille.

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

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

Sitä ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka 
pakataan myyntipaikalla ennen niiden 
toimittamista lopulliselle kuluttajalle, 
lukuun ottamatta tämän asetuksen 
liitteessä III täsmennettyjä sääntöjä.

Perustelu

Nimenomaan elintarvikekaupassa pakataan tuotteita, jotka valmistetaan myyntipaikalla 
luovutettaviksi välittömästi kuluttajille. Tuotteita annostellaan valmiiksi (levitteet) tai 
pakataan kelmuun (voileivät) kuluttajaystävällisemmiksi (ostamisen nopeuttaminen, käsittelyn 
helpottaminen). Tällaiset juuri ennen myyntiä pakattavat tuotteet olisi periaatteessa jätettävä 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä ei voida millään muotoa rinnastaa 
teollisesti esipakattuihin tuotteisiin.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa …* mennessä laajan 
päivitetyn luettelon tiettyihin 
elintarvikkeisiin sovellettavan unionin 
erityislainsäädännön mukaisista 
merkintävaatimuksista. Komissio 
toimittaa viimeistään ...** Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
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siitä, missä määrin nämä 
erityismerkintävaatimukset ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia. 
Komissio liittää tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvan ehdotuksen.
___________
*
** 18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Yksinkertaistaminen on tämän ehdotuksen tärkeimpiä tavoitteita. Liian monet alakohtaiset 
EU:n direktiivit ja asetukset sisältävät merkintäsäännöksiä. On välttämätöntä koota kaikki 
nämä säännökset yhteen ja varmistaa niiden johdonmukaisuus yleisten periaatteiden kanssa 
sekä saattaa kaikki nämä vaatimukset kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden ja sidosryhmien 
saataville samalla, kun otetaan huomioon mahdollinen epäjohdonmukaisuus yleisten 
sääntöjen kanssa.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ’pakkaamattomalla elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jota tarjotaan 
lopulliselle kuluttajalle pakkaamattomana 
ja joka pakataan vasta kun se myydään 
lopulliselle kuluttajalle, sekä 
elintarvikkeita ja tuoretuotteita, jotka 
pakataan myyntipaikalla ja myydään 
välittömästi; tätä kohtaa sovelletaan 
tämän asetuksen liitteen III mukaisesti. 

Perustelu

Kaupoissa myydään myös valmiiksi pakattuja 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, samoin kuin 
kuluttajan yksilöllisten toiveiden mukaan pakatuista elintarvikkeista, on käytännössä 
mahdotonta ilmoittaa samoja tietoja kuin pakatuista elintarvikkeista.
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Tarkistus 18

 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 
ilmoitetulla tavalla säilytettynä säilyttää 
sille tyypilliset ominaisuudet;

Perustelu

Vähimmäissäilyvyysaika liittyy läheisesti säilytysohjeisiin. Elintarvikealan toimijan vastuulla 
on määritellä ja ilmoittaa vähimmäissäilyvyysaika ja säilytysohjeet. Lisäksi "parasta ennen" -
päivämäärä olisi ilmoitettava samassa paikassa. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

t a) ’keinotekoisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, joka näyttää 
joltakin elintarvikkeelta ja jossa jokin 
tavallisesti käytetty ainesosa on sekoitettu 
kokonaan tai osittain toiseen ainesosaan 
tai korvattu kokonaan tai osittain toisella 
ainesosalla;

Perustelu

Kuluttajia petetään käyttämällä yhä enenevässä määrin keinotekoisia elintarvikkeita, joissa 
ainesosia on korvattu halvemmilla korvikkeilla.

Tarkistus 20
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 Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – t b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

t b) 'valmistuspäivämäärällä' tarkoitetaan 
päivämäärää, jona elintarvikkeesta on 
tullut kuvauksen mukainen tuote. 

Perustelu

Kuluttajille annettavien tietojen parantamiseksi valmistuspäivämäärä olisi määriteltävä. 
Ehdotettu määritelmä on yhdenmukainen Codexin määritelmän kanssa (CODEX STAN 1-
1985).

Tarkistus 21

 Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Koska tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja vähentää 
pakkausjätteiden määrä minimiin, on normaalia, että uusien merkintävaatimusten 
käyttöönoton yhteydessä myönnetään siirtymäaika.

Tarkistus 22
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 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 etupuolelle on lisättävä 
merkintä "jäljitelmä" tai "valmistuksessa 
käytetty (korvaavan aineen nimi) 
(korvatun aineen nimi) sijasta";
elintarvike, joka on jäljitelmä tai joka 
sisältää korvaavan aineen, on 
mahdollisuuksien mukaan erotettava 
muista elintarvikkeista myyntipaikalla;

Perustelu

Markkinoilla on yhä enemmän keinotekoisia elintarvikkeita, kuten kasvirasvasta valmistettua 
"juustoa". Lisäksi tuotteen valmistukseen normaalisti käytettyjä ainesosia korvataan osittain 
edullisemmilla ainesosilla. Kuluttajan ei yleensä ole mahdollista havaita tätä. Avoimuussyistä 
olisi siksi otettava käyttöön asiasta kertovat merkinnät.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Kuvia ja graafisia esityksiä ei saa käyttää johtamaan kuluttajaa tahallisesti harhaan tuotteen 
todellisesta alkuperästä. Mainokset tai vapaaehtoiset tiedot eivät saa jättää pakollisia tietoja 
varjoonsa tai viedä huomiota niiltä.
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Tarkistus 24

 Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vastuuta ei pidä rajata yksinomaan terveyden suojeluun liittyviin asioihin. 

Tarkistus 25

 Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Elintarvikealan toimijoiden, jotka 
saattavat ensimmäistä kertaa unionin 
markkinoille elintarvikkeen, joka on 
tarkoitettu toimitettavaksi lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtaloudelle, on 
varmistettava elintarviketietojen
mukanaolo ja oikeellisuus sovellettavan 
elintarviketietoja koskevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Perustelu

Sana "markkinat" saatettaisiin tulkita väärin (esim. maailmanmarkkinat). Siksi on tärkeää 
tähdentää, että kyse on EU:n sisämarkkinoista.
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Tarkistus 26

 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. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarviketietoihin, on oltava omien 
toimintojensa rajoissa toimittamatta
elintarvikkeita, joista ne tietävät niiden 
tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina tai jotka ne ovat saaneet 
tavarantoimittajilta, että ne eivät täytä 
tämän asetuksen säännöksiä.

Perustelu

Jakelijoita ei voida vaatia kantamaan täyttä vastuuta tiedoista, jotka on annettu 
tuotepakkauksissa, joissa ei ole heidän nimeään.

Tarkistus 27

 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Viittaus V ja VI lukuun selventää sitä, että kaikki pakolliset tiedot eivät koske pakkaamattomia 
elintarvikkeita ja että IV luvun vaatimuksia sovelletaan ainoastaan silloin, kun tietojen 
antaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisesti ravintoarvotietoja antavien elintarvikealan 
toimijoiden ei pitäisi joutua antamaan sellaisia muita tietoja, joita tavallisesti vaadittaisiin 
pakatuista elintarvikkeista mutta joiden antaminen pakkaamattomista elintarvikkeista on 
epäolennaista. Elintarvikealan toimijoilla olisi myös oltava liikkumavaraa sen suhteen, 
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kuinka tiedot annetaan.

Tarkistus 28

 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeen nimi; a) myyntinimitys;

Perustelu

1 kohdan a–h alakohta: kielellinen mukautus, jolla varmistetaan johdonmukaisuus 
direktiivissä 2000/13/EY (direktiivi elintarvikkeiden merkinnöistä) käytetyn terminologian 
kanssa (ks. 3 artikla, muun muassa ”myyntinimitys”, ”sisällyksen määrä”).

Tarkistus 29

 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II 
allergioita tai intoleransseja aiheuttavina, ja 
niistä johdetut aineet, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
erityissäännökset; 

Perustelu

Komission ehdotuksessa laajennetaan 13 artiklan 4 kohdan yhteydessä velvoite ilmoittaa 
allergeeneista koskemaan myös pakkaamattomia elintarvikkeita. Jotta voidaan ottaa 
huomioon elintarvikkeiden välisen kontaminaation riski, pakkaamattomien elintarvikkeiden 
sisältämien allergeenien ilmoitusvelvollisuus merkitsisi allergeenien järjestelmällistä 
ilmoittamista. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että allergiajärjestöt pitävät parempana vaatimusta 
ilmoittaa allergeeneistä vähittäismyyntiliikkeissä näyttöpäätteen tai tiedotteiden avulla. 

Tarkistus 30
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 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen 
käyttöajankohta;

f) vähimmäissäilyvyysaika tai 
mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa 
elintarvikkeissa viimeinen 
käyttöajankohta;

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

f a) valmistuspäivämäärä;

Perustelu

Jotta voidaan täyttää asetuksen tarkoitus eli antaa kuluttajalle asianmukaista tietoa hänen 
käyttämästään elintarvikkeesta tietoon perustuvien valintojen mahdollistamiseksi, on tärkeää, 
että kuluttajalle annetaan tieto valmistuspäivämäärästä. 

Tarkistus 32

 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) valmistajan, pakkaajan, myyjän, 
maahantuojan tai tarvittaessa sen 
elintarvikealan toimijan, jonka nimellä tai 
toiminimellä elintarviketta pidetään 
kaupan, nimi tai toiminimi ja osoite 
yhteisön alueella;

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että elintarvikkeissa on mainittava elintarvikkeen ensimmäistä 
kertaa yhteisön markkinoille saattavan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite yhteisön alueella. 
Esitettyä luetteloa on sen vuoksi täydennettävä ja täsmennettävä.

Tarkistus 33
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 Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) jalostamattomien elintarvikkeiden ja 
kaikenlaisen lihan, kala ja äyriäiset 
mukaan luettuina, alkuperämaa tai 
lähtöpaikka naudanlihaa koskevien 
säännösten mukaisesti;

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää lihan alkuperämaa. Kuluttajan on 
olennaista tietää eläimen kasvatuspaikka ja lihan pakkauspaikka voidakseen tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen.

Tarkistus 34

 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.

Perustelu

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

Tarkistus 35
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 Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa liitettä III. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Pakollisia merkintätietoja koskevat muutokset eivät ole ”asetuksen muita kuin keskeisiä 
osia”, joista voitaisiin päättää komitologiamenettelyllä. Tämä asia kuuluu lainsäätäjän 
valtaoikeuksien piiriin.

Tarkistus 36

 Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 9 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta painoja ja mittayksiköitä 
koskevien erityisten yhteisön säännösten 
soveltamista.

Edellä olevaa 9 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta painoja ja mittayksiköitä 
koskevien erityisten yhteisön säännösten 
soveltamista. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 5 päivänä syyskuuta 2007 
valmiiksi pakattujen tuotteiden 
nimellismääristä antaman direktiivin 
2007/45/EY1 säännöksiä on noudatettava.
____________
1 EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17.

Perustelu

Jotta asetus olisi helpompi lukea, siihen on sisällytettävä viittaus direktiiviin 2007/45/EY, 
jossa säädetään valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä.

Tarkistus 37
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 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.

Perustelu

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

Tarkistus 38

 Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista ja kuluttajan pyynnöstä 
myyntitiloissa pakatuista tai välitöntä 
myyntiä varten valmiiksi pakatuista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä. 

Perustelu

Lisäys selventää, että viittaus 13 artiklan 4 kohdassa 41 artiklaan koskee paitsi valmiiksi 
pakattuja myös välitöntä myyntiä varten myyntipaikassa pakattuja elintarvikkeita. Komission 
ehdottamasta 13 artiklan 4 kohdan sanamuodosta puuttuu viittaus välitöntä myyntiä varten 
pakattuihin elintarvikkeisiin, joista kuitenkin säädetään 41 artiklassa, johon 13 artiklan 
4 kohdassa viitataan. 

Tarkistus 39
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 Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai etiketissä, 
painettava pakkaukseen selkeästi 
luettavassa muodossa, joka ei voi johtaa 
kuluttajaa harhaan. Seikkoja, jotka on 
otettava huomioon elintarvikkeita 
koskevien tietojen luettavuuden 
varmistamiseksi, ovat tekstin sommittelu, 
tekstin kirjasimen tyyli, koko ja väri, 
taustan, pakkauksen ja painatuksen väri 
sekä katseluetäisyys ja -kulma.

Perustelu

Jotta kuluttajat pystyvät tekemään tietoon perustuvia valintoja, kaikkien etiketissä esitettävien 
tietojen pitäisi olla helposti havaittavia ja luettavia, eivätkä ne saa johtaa kuluttajia harhaan.

Tarkistus 40

 Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa luetellut
pakolliset tiedot on esitettävä siten, että 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen 
ja taustan välillä, ja ne on merkittävä 
helposti havaittavalla, helppolukuisella ja 
pysyvällä tavalla. Seikkoja, jotka on 
otettava huomioon elintarvikkeita 
koskevien tietojen luettavuuden 
varmistamiseksi, ovat tekstin sommittelu, 
tyyli ja kirjasimen tyyli. Pakkauksessa 
olevat mainokset eivät saa viedä huomiota 
pakollisilta tiedoilta.
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Tarkistus 41

 Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a, e ja k 
alakohdassa lueteltujen tietojen on oltava 
samassa nähtävissä olevassa kentässä.

2. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a, e ja 
k alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan c, f, 
g ja j alakohdassa lueteltujen tietojen on 
oltava samassa nähtävissä olevassa 
kentässä. 

Perustelu

Kaikkien terveyteen liittyvien tietojen olisi oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä 
(allergeenit, viimeinen käyttöajankohta, säilytysolosuhteet ja käyttöohje).

Tarkistus 42

 Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä, jotka koskevat pakollisten 
tietojen esittämistä ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten laajentamista 
koskemaan pakollisia lisätietoja, jotka 
koskevat 10 ja 38 artiklassa tarkoitettuja 
tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai 
elintarvikkeiden ryhmiä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

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

Tarkistus 43
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 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.

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

Tarkistus 44

 Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, kun 
on kyse 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, kun 
on kyse 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista. Jos 
jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, 
tällaisista pakkauksista tai astioista 
voidaan antaa kansallisia 
erityissäännöksiä.

Tarkistus 45

 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 pakolliset elintarviketiedot on 
esitettävä kielellä, jota kaikki kuluttajat, 
sokeat ja näkövammaiset mukaan 
luettuna, ymmärtävät helposti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa elintarviketta 
pidetään kaupan.

Perustelu

Direktiiviin 2004/27/EY (muutettu direktiivistä 2001/83/EY) sisältyvän 56a artiklan mukaan 
sokeainkirjoitus on pakollinen lääkepakkauksissa, ja pakkausselosteita vaaditaan tehtäviksi 
sellaiseen muotoon, että sokeat ja näkövammaiset voivat niitä käyttää. Allergisoivia ainesosia 
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sisältävät elintarvikkeet voivat aiheuttaa vakavia ongelmia niille, jotka eivät tiedä kyseisten 
ainesosien olemassaolosta. Siksi elintarvikkeiden ainesosien pakollista luettelointia myös 
pistekirjoituksella pitäisi harkita.

Tarkistus 46

 Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 50 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.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pakkaamattomien tuotteiden 
yhteydessä, 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaiset suurtalouksien 
tuotteet mukaan luettuina, ei tarvitse 
ilmoittaa 9 ja 29 artiklassa tarkoitettuja 
tuotteita 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
ja liitettä III lukuun ottamatta.

Perustelu

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
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to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

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

Tarkistus 48

 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 
säännösten mukainen 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.

Perustelu

Kielellinen muutos, jotta terminologia olisi johdonmukainen direktiivissä 2000/13/EY 
(merkintädirektiivi) käytetyn kanssa.

Tarkistus 49

 Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
etiketissä siten, että kyseisen ainesosan 
nimi mainitaan selkeästi.

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
etiketissä siten, että kyseisen ainesosan tai 
allergiaa tai intoleranssia aiheuttavan 
aineen nimi mainitaan selkeästi.
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Perustelu

Allergiaa tai intoleranssia aiheuttavan aineen ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä on 
selvempää ja tehokkaampaa kuin sitä sisältävän ainesosan ilmoittaminen. 

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarvike on pakkaamaton ja 
myyntialueella ilmoitetaan näkyvällä 
tavalla, että:
– asiakkaat saavat tietoja allergiaa 
aiheuttavista aineista suoraan esillä 
olevasta tietoaineistosta ja täydentävästi 
myyntikeskusteluissa, ja 
– asiakkaille kerrotaan, että 
ristikontaminaation mahdollisuutta ei 
voida sulkea pois.

Perustelu

Myös mahdollisista allergeeneista annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä allergisten 
henkilöiden kannalta, kun on kyse pakkaamattomista elintarvikkeista eli leipomoissa tai 
suurtalouksissa. Laajat allergeenimerkinnät ovat lähes mahdottomia, kun on kyse 
pakkaamattomista tuotteista. Ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
jalostuspinta-alaltaan rajatuissa tiloissa ilmenee ristikontaminaatiota. Sen tähden 
pakkaamattomien elintarvikkeiden vähittäismyyjä voi valita, miten asiakkaalle annetaan 
tietoja: joko myyntikeskusteluissa, selvästi näkyvillä olevassa ilmoituksessa, ruokalistassa tai 
tiedotteessa.

Tarkistus 51

 Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä;

a) nestemäisten elintarvikkeiden osalta 
tilavuusyksikköinä nestemäisten 
ravintoaineiden pakkauksista 27 päivänä 
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kesäkuuta 1985 annetun neuvoston 
direktiivin 85/339/ETY¹ tarkoittamassa 
merkityksessä1;
__________
1 EYVL L 176, 6.7.1985, s. 18.

Perustelu

Kielellinen muutos, jotta terminologia olisi johdonmukainen direktiivissä 2000/13/EY 
(merkintädirektiivi) käytetyn kanssa. Edellä 1 kohdan olisi oltava tarkempi, sillä joidenkin 
elintarvikkeiden kohdalla (kuten ketsuppi, kastikkeet, majoneesi, jäätelö ja mausteet) on 
oikeudellista 

Tarkistus 52

 Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

2. Asianomainen ajankohta on oltava 
helposti löydettävissä eikä peitettynä. Se
on ilmoitettava seuraavasti:
vähimmäissäilyvyysaika;

ajankohtaa ennen on oltava ilmaisu:

– ”parasta ennen [päivämäärä]”, kun 
ajankohta ilmoitetaan päivän 
tarkkuudella;
– ”parasta ennen [kuukauden] loppua”, 
kun ajankohta ilmoitetaan jollakin 
muulla tavalla.

Perustelu

Selkeyden vuoksi liite IX olisi sisällytettävä lainsäädäntötekstiin. Ilmaus ”parasta ennen” 
olisi tulkittava kansallisen lainsäädännön tai muiden kansallisten sitovien sopimusten 
mukaisesti. Yksittäisiin annoksiin pakatulle jäätelölle myönnetty poikkeus 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittamisesta poistetaan. Koska yksittäiset annokset voivat joutua 
erilleen pakkauksesta tai erästä, jossa ne on myyty, vähimmäissäilyvyysaika on ehdottomasti 
merkittävä jokaiseen erotettavissa olevaan yksittäiseen annokseen.

Tarkistus 53
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 Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Pakollisen ravintoarvoilmoituksen on 
sisällettävä seuraavat tiedot, jäljempänä 
’pakollinen ravintoarvoilmoitus’:

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; a) energiasisältö (kaloripitoisuus);

Tarkistus 55

 Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) proteiinien, hiilihydraattien, rasvan
(mukaan luettuna erityisviittaus 
tyydyttyneisiin rasvahappoihin), 
ravintokuidun, sokerien ja suolan määrät.

Perustelu

Pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa on tärkeää mainita tärkeimmät ravintoaineet 
(proteiinit, hiilihydraatit – niiden sisältämä sokeri – rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
ravintokuidut ja natrium) sellaisina kuin ne on määritelty edellä voimassa olevassa 
lainsäädännössä (direktiivi 90/496/ETY). Ravintoarvotietojen ei pidä keskittyä ainoastaan 
mahdollisesti "ongelmia aiheuttaviin" ravintoaineisiin siten, että niitä korostettaisiin 
erityisesti, sillä terveellinen ruokavalio koostuu tasapainoisesti kaikista näistä ruoka-
aineryhmistä.
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Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tyydyttyneiden rasvahappojen, 
transrasvojen, ravintokuidun ja proteiinin 
määrät.

Tarkistus 57

 Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin tai 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä asetuksen (EY) N:o 
479/2008 1 artiklan 1 kohdassa ja
neuvoston asetuksen 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa, muusta hedelmästä kuin 
rypäleistä saatuihin vastaaviin tuotteisiin, 
siideriin, päärynäviiniin, olueen, eikä 
tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä asetuksen (EY) N:o 
110/2008 2 artiklan 1 kohdassa, ja muihin 
alkoholijuomiin. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
säädöksiä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
säädöksistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.
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Perustelu

Useita keskeisiä kysymyksiä olisi selvitettävä ennen kuin alkoholijuomien etiketteihin 
vaaditaan ainesosaluetteloja tai ravintoarvomerkintöjä, koska juomia ei kuluteta 
ravintoarvonsa takia. Lisäksi asetuksissa 479/2008, 1601/91 ja 110/2008 säädetään viinien ja 
tislattujen alkoholijuomien esillepanosta ja merkinnöistä. Niissä säädetään myös 
mahdollisuudesta määritellä täytäntöönpanosäännökset erityisellä komitologiamenettelyllä. 
Yhtenäisyyden vuoksi nämä säännökset on säilytettävä.

Tarkistus 58

 Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – f–g alakohdat

Komission teksti Tarkistus

f) ravintokuitu; Poistetaan.
g) proteiini;

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kolesteroli;

Perustelu

Kuluttajien kannalta voi olla hyödyllistä ilmoittaa kolesteroli ja sitä sisältävät rasvat 
erikseen.

Tarkistus 60

 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 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 

Poistetaan.
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päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Asia ei ole mitenkään epäolennainen. Ravintoaineiden luettelon muuttamisella on merkittäviä 
vaikutuksia; siksi sen olisi kuuluttava lainsäätäjän toimivaltaan.

Tarkistus 61

 Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava keskiarvoja, jotka 
perustuvat

4. Ilmoitettujen arvojen on tapauksen 
mukaan oltava vähimmäissäilyvyysajan 
umpeutuessa vallitsevia keskiarvoja, jotka 
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.

Säännöt, 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, vahvistetaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon jälkeen 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
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Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

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

Tarkistus 62

 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 tai niiden osien määrä on 
ilmaistava 100:aa grammaa tai 100:aa
millilitraa kohti. 

Jos elintarvike on pakattu 
yksittäisannokseksi, 1 kohdassa 
tarkoitettu energian ja ravintoaineiden 
määrä on ilmaistava myös annosta kohti. 
Jos tiedot ilmaistaan annosta kohti, on 
ilmoitettava pakkauksen sisältämien 
annosten määrä.
Annokset ilmoitetaan käyttämällä sanaa 
"annos".

Perustelu

Jotta kuluttajat voivat vertailla samaan tuoteryhmään kuuluvia erilaisia elintarvikkeita 
keskenään – pakkauksen koosta ja pakkauksen sisällöstä riippumatta – on ehdottoman 
välttämätöntä, että energian ja ravintoaineiden määrä ilmoitetaan aina 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti. Valmistajan niin halutessa, määrät voidaan lisäksi ilmaista annosta 
kohti.

Tarkistus 63
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 Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ravintoarvoilmoitus, johon sisältyvät 
energiasisältö, rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, sokerit ja suola, on ilmaistava 
tapauksesta riippuen myös
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa 
B osassa, 100:aa grammaa tai 100:aa
millilitraa tai 31 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annosta kohti. Jos ilmoitus 
vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, 
se on myös ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Perustelu

Tarkistus liittyy esittelijän esittämään tarkistukseen 135, jossa vaaditaan yhdenmukaista 
ilmoitusta annoksista. Absoluuttisia määriä 100:aa grammaa ja 100:aa millilitraa kohti olisi 
täydennettävä prosentteina ilmaistuna tietona, jotta tuotteen saanti on mahdollista suhteuttaa 
päivätarpeeseen ja jotta kuluttajat saavat näin lisätietoa, koska monet kuluttajat eivät osaa 
absoluuttisten määrien perusteella arvioida, onko kyse pienestä vai suuresta määrästä.

Tarkistus 64

 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 kohdassa tarkoitettu 
pakollinen ilmoitus tyydyttyneistä 
rasvahapoista ja transrasvoista, on 
esitettävä liitteessä XIII olevan B osan 
mukaisesti.

Perustelu

Transrasvojen on oltava osa pakollista ravintoarvoilmoitusta tyydyttyneiden rasvahappojen 
lisäksi, joten ne on poistettava vapaaehtoisista tiedoista.
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Tarkistus 65

 Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä tarkoitetun 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvomerkinnän lisäksi ravintoarvo
voidaan ilmaista annosta kohti, edellyttäen 
että annoksen sisältämä määrä 
ilmoitetaan.

Perustelu

Kielellisiä mukautuksia. Jotta kuluttajaa ei johdettaisi harhaan, ravintoarvomerkintä annosta 
kohti olisi sallittava silloin, kun annoksen määrä on merkitty selvästi. Lisäilmoitus 
pakkaukseen sisältyvien annosten määrästä olisi mahdollista vapaaehtoispohjalta.

Tarkistus 66

 Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on 
selvästi valmiiksi pakattu 
yksittäisannokseksi tai useammaksi 
helposti tunnistettavaksi erilliseksi 
annokseksi, joista kaikki ovat 
samankokoisia.

Perustelu

Elintarvikkeita, jotka on selvästi valmiiksi pakattu yksittäisannokseksi tai useammaksi 
helposti tunnistettavaksi erilliseksi annokseksi, joista kaikki ovat samankokoisia, on 
kohdeltava samalla tavalla kuin annospakkaukseksi valmiiksi pakattuja elintarvikkeita.
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Tarkistus 67

 Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio antaa säädökset, joissa 
vahvistetaan 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun pelkästään 
annosta kohti annettavan ilmaisun käyttö
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä muiden kuin 2 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta. 
Nämä säädökset, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, annetaan
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen siirtymäkauden 
loppuun mennessä.

Perustelu

Joissakin tapauksissa olisi myös hyödyllistä, jos energiasisältö ilmoitettaisiin myös annosta 
kohti. Annosten koon määritelmä on kuitenkin aina yhdenmukaistettava, jotta saman 
tuotetyypin eri tuotemerkkien vertailu olisi helppoa.

Tarkistus 68

 Ehdotus asetukseksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin b) se perustuu saannin vertailuarvoihin, 



PE430.628v02-00 42/58 AD\806188FI.doc

FI

saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa 100:aa grammaa tai 100:aa 
millilitraa kohti. Jos tuote on pakattu 
annospakkaukseksi tai jos sitä myydään 
alle 100 gramman tai 100 millilitran 
määriä, riittää ilmoitus myydyn määrän 
annosta kohti. Yhdenmukaistettujen 
saannin vertailuarvojen puuttuessa 
ilmoitus perustuu yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

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

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

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

2. Malleja graafisista esitysmuodoista 
esitetään liitteessä XIII olevassa C a 
osassa.

Perustelu

Graafinen esitys voi lisätä huomattavasti kuluttajan kykyä ymmärtää ravintoarvomerkintää.

Tarkistus 69

 Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on esitettävä
samassa nähtävissä olevassa kentässä. Ne 
on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
proteiini, hiilihydraatit, rasva (mukaan 
luettuna erityisviittaus tyydyttyneisiin
rasvahappoihin), ravintokuitu, sokerit ja 
suola.

Perustelu

Jotta kuluttajat saisivat nopeasti vilkaisemalla selville tuotteen energiasisällön, energiasisältö 
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olisi merkittävä pakkauksen etupuolelle. Sen lisäksi että kuluttajat saavat enemmän tietoa, he 
saavat kaikki tietoon perustavaan valintaansa tarvitsemansa tiedot samasta nähtävissä 
olevasta kentästä.

Tarkistus 70

 Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Tarkistus 71

 Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
ei ole pakollinen, paitsi allergeenien 
tapauksessa.

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

Jos tuote ei sisällä lainkaan energiaa tai 
yhtä tai useampaa ravintoainetta, näitä 
tietoja koskeva ravintoarvoilmoitus 
voidaan korvata maininnalla 'Ei sisällä 
lainkaan ...', joka sijoitetaan lähelle 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on 
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esitetty.

Tarkistus 73

 Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön erityisesti 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi 
tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
509/20061, maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
510/20062, viinialan yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 479/20083, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20084

sekä maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/915 mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka
ilmoitetaan vapaaehtoisesti tarkoituksena 
tiedottaa kuluttajille, että elintarvike on 
peräisin tai tulee Euroopan yhteisöstä tai 
tietystä maasta tai paikasta. 
____________
1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.
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2 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
3 EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.
4 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.
5 EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.

Perustelu

On tärkeää selvittää 2 kohdan tarkka soveltamisala. Komission pyrkimys on ilmeisesti se, että 
alkuperämerkinnän ulkopuolelle jätetään tuotteet, joissa on maantieteellinen merkintä. 
Maantieteellisiä merkintöjä koskevat viisi asetusta olisi aiheellista mainita.

Tarkistus 74

 Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vapaaehtoisiin tietoihin ei sovelleta 
14 artiklan säännöksiä, mutta tietojen on 
kuitenkin oltava helposti luettavia.

Tarkistus 75

 Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöpaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöpaikka on myös 
ilmoitettava lukuun ottamatta tuotteita, 
joiden ainesosia ei tarvitse ilmoittaa 
tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 3 kohtaa on muutettava täsmentämällä, että 
3 kohtaa ei sovelleta tuoteryhmiin, jotka sisältyvät 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
poikkeukseen.

Tarkistus 76
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 Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viskin alkuperämaa on aina 
ilmoitettava pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä. Jos viski on tuotettu 
useammassa kuin yhdessä maassa, kukin 
alkuperämaa on ilmoitettava.

Perustelu

Perinteisesti EU:ssa myytävän viskin pakkausmerkinnät kertovat alkuperämaan, ja kuluttajat 
pitävät tätä tietoa varsin tärkeänä. Joistakin viskeistä ei ilmoiteta alkuperämaata, mutta 
niistä käytetään muita ilmauksia, joiden avulla annetaan ymmärtää, että ne ovat peräisin 
jostakin merkittävästä viskintuottajamaasta. Siksi on paikallaan kuluttajien 
harhaanjohtamisen välttämiseksi, että kaikkien EU:ssa myytävien viskien alkuperämaa 
ilmoitetaan.

Tarkistus 77

 Ehdotus asetukseksi
VI luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 78

 Ehdotus asetukseksi
VII luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
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liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 79

 Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 17 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 15 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.

Tarkistus 80

 Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen. 
Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa 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 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 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita saa 
pitää kaupan kunnes varastot loppuvat. 

Perustelu

Pk-yrityksiin ja niiden työntekijöiden määrään sovellettavia erityissäännöksiä on 
laajennettava, jos niiden halutaan olevan tehokkaita. Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on saatava pitää myynnissä niin kauan 
kuin niitä on varastossa.



PE430.628v02-00 48/58 AD\806188FI.doc

FI

Tarkistus 81

 Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
markkinoille saatettuja ja asetuksen 
vaatimusten vastaisia elintarvikkeita saa 
edelleen saattaa unionin markkinoille 
kunnes varastot loppuvat. 

Tarkistus 82

 Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.3 kohta – oikea sarake

Komission teksti Tarkistus

"sisältää fenyylialaniinin lähteen" "sisältää aspartaamia"

Perustelu

Tarkistuksella kohdasta tehdään kuluttajalle helpommin ymmärrettävä käyttämällä 
yleisempää nimitystä teknisen termin sijasta.

Tarkistus 83

 Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

"Pintakäsitelty"
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Perustelu

Nykyiset säännöt eivät sisällä yleistä vaatimusta antaa tietoja hedelmien ja vihannesten 
pintakäsittelystä lisäaineilla tai torjunta-aineilla sadonkorjuun jälkeen tuoreuden 
säilyttämiseksi. Toisin sanoen tuote on "tuoreudeltaan" erilainen kuin mitä kuluttaja olettaa. 
Kuluttajilla on oikeus tietää, jos heidän ostamansa tuote on pintakäsitelty.

Tarkistus 84

 Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lihasta ja siipikarjan lihasta 
valmistetut tuotteet

Pakkaukseen on merkittävä aina selvästi, 
jos kanatuotteiden tuotannossa on 
käytetty naudan- tai sianlihan proteiineja.

Perustelu

Jos kanatuotteiden tuotannossa on käytetty naudan- tai sianlihan proteiineja, kuluttajalle olisi 
aina tiedotettava siitä. Tämä on tärkeää tietoa erityisesti niille kuluttajille, joille uskonto 
asettaa rajoja.

Tarkistus 85

 Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3–5 ja 5 a (uusi) luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– suola ja ruokasuolavalmisteet; – suola ja ruokasuolavalmisteet;

– sokeri;
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Perustelu
Juomavedet: Ehdotuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti "Tämän jakson säännöksiä ei 
sovelleta elintarvikkeisiin, jotka kuuluvat seuraavan lainsäädännön soveltamisalaan: b) 
Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, luontaisten 
kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä". Sekaannuksen välttämiseksi on tärkeää, että liitteessä IV on 
vain yksi poikkeus, joka kattaa kaikki direktiivin 90/496 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
pullotetut juomavedet.
Yrtit: Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
Sokeri: Sokeri koostuu yhdestä ravintoaineesta, joka on helposti määriteltävissä ilman 
kuluttajien harhaanjohtamista.

Tarkistus 86

 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 75 cm2;

Perustelu

Alle 75 cm2:n pakkauksiin ei pitäisi soveltaa pakollista ravintoarvomerkintää.

Tarkistus 87

 Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumi;

Perustelu

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

Tarkistus 88
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 Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pakkaamattomat elintarvikkeet, myös 
suurtalouselintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu suoraan nautittaviksi;

Perustelu

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to 

the consumer. «« Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis.There are no standardised procedures: 
ingredients change on a daily basis. Das Lebensmittelhandwerk ist Garant für den Erhalt 
regionaler Spezialitäten und der Vielfalt des Angebotes.The traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, and ensuring the 
diversity of the products available. Es ist daher wichtig, diese genannten Hersteller von der 
verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.It is therefore important to exclude these 
producers from the nutrition declaration requirement.

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

Tarkistus 89

 Ehdotus asetukseksi
Liite V – C a osa (uusi)

Komission 
teksti

Tarkistus

C a OSA – MYYNTINIMITYS ELINTARVIKKEILLE, JOTKA 
NÄYTTÄVÄT JOLTAKIN MUULTA ELINTARVIKKEELTA
Nro Eroavaisuudet laadussa, 

ominaisuuksissa ja 
koostumuksessa 

Myyntinimitys

1. Juuston maitorasva korvattu 
kokonaan tai osittain 
kasvirasvalla

Juuston kaltainen 
valmiste

2. Koostuu paloitelluista ainesosista 
ja sisältää huomattavasti 
vähemmän lihaa kuin kinkku 

Kinkun kaltainen 
valmiste

Perustelu

Kuluttajia petetään käyttämällä yhä enenevässä määrin keinotekoisia elintarvikkeita, joissa 
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ainesosia on korvattu halvemmilla korvikkeilla.

Tarkistus 90

 Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A osa – 5 kohta – vasen sarake

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Nykyinen järjestelmä olisi pidettävä voimassa. Maustevalmisteet ovat aikaisemmin kuuluneet 
mukaan.

Tarkistus 91

 Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 1-2 kohta – oikea sarake

Komission teksti Tarkistus

1. ”Öljy”, täydennettynä 1. ”Öljy”, täydennettynä
tarpeen mukaan joko etuliitteellä ”kasvi” 
tai ”eläin”; taikka

tarpeen mukaan joko etuliitteellä ”kasvi” 
tai ”eläin”; taikka

viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään.

viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään.

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

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

2. ”Rasva” täydennettynä 2. ”Rasva” täydennettynä

tarpeen mukaan joko etuliitteellä ”kasvi” 
tai ”eläin”; taikka

tarpeen mukaan joko etuliitteellä ”kasvi” 
tai ”eläin”; taikka

viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään.

viittauksella rasvan erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään.

Jos rasva on kovetettu, rasvan nimeen on 
liitettävä maininta ”kovetettu” paitsi jos 
tyydyttyneiden ja transrasvojen määrä 

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

Perustelu

Transrasvahapot tiedetään terveydelle haitallisiksi, ja ne on kielletty useissa maissa. Siksi on 
oltava pakollista ilmoittaa, jos niitä on elintarvikkeessa, ja tämä on tehtävä erityisen 
näkyvällä tavalla. Jos ne sisällytetään ravintoarvoilmoitukseen, tämä ei saa estää niiden 
selvää mainitsemista ainesosien joukossa.

Tarkistus 92

 Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 4 kohta – vasen sarake

Komission teksti Tarkistus

4. Tärkkelykset ja fysikaalisesti tai 
entsymaattisesti muunnetut tärkkelykset

4. Tärkkelykset ja fysikaalisesti tai 
entsymaattisesti muunnetut tärkkelykset, 
paahdetut tai dekstrinoidut tärkkelykset, 
happo- tai emäskäsittelyllä muunnetut 
tärkkelykset ja valkaistut tärkkelykset

Perustelu

Ryhmänimen "tärkkelys" tulisi kattaa myös paahdetut tai dekstrinoidut tärkkelykset, happo-
tai emäskäsittelyllä muunnetut tärkkelykset ja valkaistut tärkkelykset. Näitä aineita käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa, ja ne olisi sisällytettävä ainesosien luetteloon. 
Elintarvikkeiden lisäaineista annettu direktiivi 95/2/EY sulkee ne nimenomaisesti 
soveltamisalansa ulkopuolelle.

Tarkistus 93

 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.

Perustelu

Liemessä säilytetyn kiinteän elintarvikkeen nettopaino muuttuu tuotannon ja kuluttajalle 
myymisen välisenä aikana kiinteän elintarvikkeen ja liemen tyypillisen vuorovaikutuksen 
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vuoksi. Nettopaino voi vaihdella olosuhteiden mukaisesti; siihen vaikuttavat muun muassa 
aika, lämpötila ja kuljetus- ja säilytysolosuhteet. Näin ollen nettopaino olisi määriteltävä 
valmistuksen ajankohtana, jolloin elintarvikkeen tuottaja on täysin vastuussa tuotteesta ja 
pystyy määrittämään oikean nettopainon.

Tarkistus 94

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

Komission teksti Tarkistus

1. Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka 
voidaan ilmoittaa, ja niiden suositeltavat 
päiväannokset (RDAt)

1. Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka 
voidaan ilmoittaa, ja niiden suositeltavat 
päiväannokset (RDAt)

A-vitamiini (µg) 800 A-vitamiini (µg) 800
D-vitamiini (µg) 5 D-vitamiini (µg) 5
E-vitamiini (mg) 10 E-vitamiini (mg) 12

K-vitamiini (µg) 75
C-vitamiini (mg) 60 C-vitamiini (mg) 80

Tiamiini (mg) 1,4 Tiamiini (B1-vitamiini)
(mg)

1,1

Riboflaviini (mg) 1,6 Riboflaviini (mg) 1,4
Niasiini (mg) 18 Niasiini (mg) 16
B6-vitamiini (mg) 2 B6-vitamiini (mg) 1,4
Folasiini (µg) 200 Foolihappo (µg) 200
B12-vitamiini (µg) 1 B12-vitamiini (µg) 2,5
Biotiini (mg) 0,15 Biotiini (µg) 50
Pantoteenihappo (mg) 6 Pantoteenihappo (mg) 6

Kalium (mg) 2000
Kloridi (mg) 800

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

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

Jodi (µg) 150 Jodi (µg) 150
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Perustelu

Suositeltavat päiväannosarvot olisi mukautettava uusiin viitearvoihin, jotka on vahvistettu 
direktiivissä 2008/100/EY (EUVL L 285, s. 9) ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 
muuttamisesta. 

Tarkistus 95

 Ehdotus asetukseksi
Liite XII – taulukko

Komission teksti Tarkistus

hiilihydraatti (lukuun 
ottamatta polyoleja)

4 kcal/g —
17 kJ/g

hiilihydraatti (lukuun 
ottamatta polyoleja)

4 kcal/g

– polyolit 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

– polyolit 2,4 
kcal/g

– proteiini 4 kcal/g —
17 kJ/g

– proteiini 4 kcal/g

– rasva 9 kcal/g —
37 kJ/g

– rasva 9 kcal/g

– salatrimit 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrimit 6 kcal/g

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

– alkoholi (etanoli) 7 kcal/g

– orgaaninen happo 3 kcal/g —
13 kJ/g

– orgaaninen happo 3 kcal/g

Perustelu

Kahden eri laskentayksikön käytöllä saadaan epäjohdonmukaisten muuntokertoimien vuoksi 
ristiriitaisia tuloksia. Koska "kcal" on kuluttajien paremmin ymmärtämä yksikkö kuin "kJ", 
tieto olisi annettava vain "kcal"-yksikköinä.

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

energia kJ ja kcal energia kcal

Tarkistus 97
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 Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C OSA – RAVINTOARVOILMOITUKSEN GRAAFINEN ESITYS

Jos ravintoarvoilmoitus esitetään myös graafisesti, se voidaan 
muiden graafisten esitystapojen ohella ilmaista myös jollakin 
seuraavista tavoista: 
Pylväsmalli

100 g sisältää: 
kcal / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / 
suolaa 
% aikuisen suositellusta päivittäisestä saannista
1 + 4 -malli
Vaihtoehto 1

annosta kohti (annos = 50 g) 
energiaa / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / 
suolaa 
% päivittäisen saannin vertailuarvosta
Vaihtoehto 2
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annosta kohti (annos = 50 g)
energiaa / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / 
suolaa 
% päivittäisen saannin vertailuarvosta

Perustelu

Tarkistus kuuluu yhteen saman esittäjän 33 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen kanssa. 
Graafinen esitys voi lisätä huomattavasti kuluttajan kykyä ymmärtää ravintoarvomerkintää.
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