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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 grammaa tai 100 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 valmistajan 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.

Or. en

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.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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 3

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 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. 
Kaikkien sidosryhmien julkisen 
kuulemisen avulla on määrä helpottaa 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin liittyvien 
vaatimusten oikea-aikaista ja oikein 
kohdennettua muuttamista.

Or. en



PE430.628v01-00 6/48 PA\795698FI.doc

FI

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 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja näin ollen 
kirjasimen koon, tyypin, värin ja 
kontrastin kaltaisia tekijöitä olisi 
käsiteltävä kokonaisuutena, jotta voidaan 
varmistaa, että kuluttajat ovat tyytyväisiä
elintarvikkeiden etiketteihin.

Or. en

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 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 

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

tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, kaikkien alkoholijuomien, 
myös viinien, oluiden, tislattujen 
alkoholijuomien ja alkoholia sisältävien 
juomasekoitusten ainesosista olisi 
annettava tietoja.

Or. en

Tarkistus 6

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 

Poistetaan.
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määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/892 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia. (29) 
___________
1 EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
2EUVL L [ …], […], s.[…].

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 8
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat vaivatta nähdä olennaiset 
ravintoarvotiedot elintarvikkeita 
ostaessaan, energiasisältö 
(kaloripitoisuus) olisi ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä pakkauksen etupuolella 
monivärisen värikoodijärjestelmän avulla. 
Kaikki ravintoarvotiedot olisi kuitenkin 
koottava (myös energiasisältö 
toistamiseen) yhteen paikkaan 
pakkauksen samaan nähtävissä olevaan
kenttään.

Or. en

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 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Komission olisi annettava ehdotus 
keinotekoisten transrasvahappojen 
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kieltämiseksi Euroopan unionissa. 
Keinotekoisten transrasvahappojen 
merkinnän olisi oltava pakollista kiellon 
voimaantuloon saakka.

Or. en

Perustelu

Valkoista kirjaa ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyvistä terveyskysymyksistä 
koskevassa mietinnössään Euroopan parlamentti vaati keinotekoisten transrasvahappojen 
kieltämistä EU:ssa. Koska keinotekoiset transrasvahapot vahingoittavat terveyttä ja niiden 
käyttö on vältettävissä, ne olisi kiellettävä EU:ssa kuluttajien terveyden suojelemiseksi. 
Kuluttajien suojelemiseksi keinotekoisten transrasvahappojen merkinnän olisi oltava 
pakollista niiden kiellon voimaantuloon saakka.

Tarkistus 10

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. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

Or. en
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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 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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.
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Tarkistus 12

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;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, elleivät mainitut 
vaatimukset liity ihmisten terveyden 
suojeluun, uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen myönnetään 
enintään 18 kuukauden pituinen 
siirtymäaika, jonka aikana elintarvikkeita, 
joiden etiketit eivät täytä uusia 
vaatimuksia, voidaan saattaa markkinoille, 
ja harkita, voidaanko varastossa olevia 
tällaisia elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
varastot loppuvat.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden kitkattoman toiminnan edistämiseksi ja pakkausjätteiden määrän 
vähentämiseksi minimiin on tavallista, että uusia merkintävaatimuksia käyttöön otettaessa 
myönnetään siirtymäaika, paitsi jos vaatimuksiin liittyy kansalaisille aiheutuva välitön 
terveysriski, missä tapauksessa siirtymäaika ei ehkä ole asianmukainen.

Tarkistus 15

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.
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Or. en

Perustelu

Vastuuta ei pidä rajata yksinomaan terveyden suojeluun liittyviin asioihin. 

Tarkistus 16

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 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, 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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Myös pakkaamattomista tuotteista on oltava oikeus saada ainesosien määriä ja 
alkuperämaata koskevia tietoja. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 19

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.

Or. en
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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, 
kuinka tiedot annetaan.

Tarkistus 20

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; 

Or. en

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 21

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;
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Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

f a) valmistuspäivämäärä;

Or. en

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 23

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 24
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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. Valmiiksi pakattujen 
tuotteiden nimellismääristä 5 päivänä 
syyskuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin¹ 
2007/45/EY säännöksiä on noudatettava.
_________

1 EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 25

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. 

Or. en

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. 
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Tarkistus 26

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 siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin helposti 
luettavalla kirjasintyypillä, jonka koko on

– vähintään 1,2 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman pinnan tai etiketin ala 
on 25–50 cm2;

– vähintään 2 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman pinnan tai etiketin ala 
on 50–75 cm2;
– vähintään 2,5 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman pinnan tai etiketin ala 
on yli 75 cm2.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko kasvattaisi pakkausten kokoa, mikä olisi vastoin 
ympäristönsuojelutavoitteita. Hieman pienempi koko riittää useimmille kuluttajille, kunhan 
sovelletaan tiukkoja luettavuuskriteereitä.



PE430.628v01-00 20/48 PA\795698FI.doc

FI

Tarkistus 27

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.

Or. en

Tarkistus 28

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. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 

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

suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
25 cm2. Jos jäsenvaltiossa on useita 
virallisia kieliä, tällaisista pakkauksista 
tai astioista voidaan antaa kansallisia 
erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 25 cm2, ainoastaan 9 artiklan 
1 kohdan a, b, c, e ja f alakohdassa
luetellut tiedot ovat pakollisia 
pakkauksessa tai etiketissä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 
4 kohdan säännösten soveltamista. 
Mahdollisten luettavuusongelmien vuoksi
9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava myös muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Ainesosaluettelo on esitettävä aina pakkauksen koosta riippumatta. Koska 14 artiklan 
4 kohdan soveltaminen ei takaa, että luettavuus on paras mahdollinen kaikkien kuluttajien 
kannalta, tiedot olisi annettava myös muilla tavoilla.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen nimen on oltava sen 1. Elintarvikkeen nimen on oltava sen 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 33

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 34

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 
kesäkuuta 1985 annetun neuvoston 
direktiivin 85/339/ETY¹ tarkoittamassa 
merkityksessä;
__________
1 EYVL L 176, 6.7.1985, s. 18.

Or. en



PE430.628v01-00 24/48 PA\795698FI.doc

FI

Perustelu

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; a) energiasisältö (kaloripitoisuus);

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) rasvan, hiilihydraattien, suolan ja 
sokereiden määrät;

Or. en

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 38

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.

Alkoholijuomien pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen kuuluvat 
energiasisältö ja hiilihydraattien määrä.

Or. en

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

f) ravintokuitu; Poistetaan.
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g) proteiini;

Or. en

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kolesteroli;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

g b) vähimmäissäilyvyysaika;

Or. en

Tarkistus 42

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, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 43

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 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti. 

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
voidaan ilmaista myös annosta kohti.

Or. en

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 grammaa tai 
100 millilitraa kohti. Valmistajan niin halutessa, määrät voidaan lisäksi ilmaista annosta 
kohti.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 45

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 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 ja että 
annokset ovat kaikki täysin identtisiä.

Or. en

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 46

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä annettava pakollinen
ravintoarvoilmoitus, joka sisältää 
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29 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
muissa säännöksissä tarkoitetun tiedon,
voidaan ilmaista pelkästään annosta kohti, 
jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
annospakkaukseksi ja annokset ovat 
kaikki samanlaisia. 

Or. en

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 47

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 päättää, ilmaistaanko 
29 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu tieto muista kuin 2 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä pelkästään annosta kohti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
siirtymäkauden loppuun mennessä.

Or. en

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 48
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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, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Pakollinen ravintoilmoitus sekä
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin liittyvä ravintoarvoilmoitus on 
annettava yhtenä kokonaisuutena yhdessä 
paikassa ja 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen osalta soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.

Or. en
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Tarkistus 50

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.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen lisäksi, mitä tämän artiklan 
muista säännöksistä johtuu, 29 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
energiasisältö on ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä värikoodijärjestelmän avulla. 
Vihreän, keltaisen ja punaisen värin 
avulla osoitetaan, onko elintarvikkeessa 
vähän, kohtalaisesti vai runsaasti 
energiaa. Tämä tieto on ilmoitettava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti. 
Runsaan, kohtalaisen tai vähäisen 
energiasisällön määritelmä vahvistetaan 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella. 

Or. en
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Tarkistus 52

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 
esitetty.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5–6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio hyväksyy ...* mennessä 
erityistoimenpiteet, joilla määritetään 
1 kohdassa tarkoitetun pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen esittämisessä
käytettäviä graafisia muotoja tai tunnuksia 
koskevat säännöt.

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä
b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja.
6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 5 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen muita näkökohtia. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 
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Rajoittamatta tämän kohdan soveltamista 
ja edellyttäen, että se ei estä tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla, 
ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää lisäksi muita graafisia 
muotoja tai tunnuksia 44 artiklassa 
tarkoitetun kansallisen järjestelmän 
mukaisesti, jos olennaiset vaatimukset 
täyttyvät.
_____________

*EUVL: Kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 54

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

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 56

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.

Or. en

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 57

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Yhteinen myönteinen ravintotunnus

1. Komissio vahvistaa...* mennessä 
yhteisen myönteisen ravintotunnuksen, 
jonka avulla kuluttaja voi tunnistaa 
kunkin elintarvikeryhmän 
terveellisemmän vaihtoehdon.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 



PA\795698FI.doc 35/48 PE430.628v01-00

FI

keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Yhteisen myönteisen ravintotunnuksen 
käyttöön oikeutettujen elintarvikkeiden on 
täytettävä komission määrittämät 
vaatimukset, ja niiden on oltava 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/20061

4 artiklassa määriteltyjen 
ravintosisältöprofiilien mukaisia. 
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten määrittelyssä otetaan 
huomioon erityisesti
a) elintarvikkeen yleinen 
ravitsemuksellinen koostumus ja 
sellaisten ravintoaineiden esiintyminen, 
joiden on tieteellisesti tunnustettu 
vaikuttavan terveyteen;
b) elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
tehtävä ja merkitys sekä sen arvo väestön 
tai soveltuvin osin tiettyjen riskiryhmien, 
kuten lasten, ruokavaliossa.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietoon ruokavaliosta ja ravitsemuksesta 
ja niiden yhteydestä terveyteen. 
Vaatimuksia määrittäessään komissio 
pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
antamaan 12 kuukauden kuluessa 
asianmukaiset tieteelliset suositukset.
___________

* 1 päivänä tammikuuta kolmantena 
tämän asetuksen hyväksymispäivää
seuranneena vuonna.
1 EUVL L 404, 30.12.2008, s. 9.

Or. en
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Perustelu
Yhteinen myönteinen ravintotunnus auttaisi kuluttajia tunnistamaan terveellisemmät 
vaihtoehdot elintarvikkeiden joukosta. Myönteisellä tunnuksella varustettu elintarvike voisi 
esimerkiksi sisältää vähemmän rasvaa, sokereita ja enemmän ravintokuituja kuin 
samantyyppiset ilman myönteistä tunnusta myytävät elintarvikkeet. Myönteisen tunnuksen 
avulla kuluttaja voi ostohetkellä valita terveellisemmän vaihtoehdon yhdellä silmäyksellä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Periaate

Jäsenvaltiot voivat antaa säännöksiä 
elintarvikkeita koskevien tietojen alalla 
ainoastaan, jos siitä säädetään tässä 
asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Maito ja maitotuotteet

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

Or. en
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklan 1 kohdan a–d, g ja 
i alakohdassa ja 10 artiklassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä tai annettava.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous 
saa silti riittävät tiedot.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia muiden 9 ja 
10 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
esittämistä tai antamista ja ottaa käyttöön 
yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millä 
tavalla 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut tiedot 
on esitettävä tai annettava.

Or. en

Perustelu

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
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The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

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

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
Ilmoitusmenettely

1. Kun tähän artiklaan viitataan, 
jäsenvaltioiden, jotka katsovat 
tarpeelliseksi antaa uutta lainsäädäntöä 
elintarvikkeita koskevista tiedoista, on 
ilmoitettava ennakkoon komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille suunnitelluista 
toimenpiteistä ja perusteltava ne.
2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, 
jos se katsoo, että kuulemisesta on hyötyä, 
tai jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää.
3. Kyseinen jäsenvaltio saa toteuttaa 
suunnitellut toimenpiteet aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta sillä 
edellytyksellä, että se ei ole saanut 
kielteistä lausuntoa komissiolta.
4. Jos komission lausunto on kielteinen, 
sen on aloitettava 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu menettely ennen kyseisen 
kolmen kuukauden määräajan 
päättymistä sen määrittämiseksi, 
voidaanko suunnitellut toimenpiteet 
panna täytäntöön. Komissio voi vaatia 
suunniteltuihin toimenpiteisiin tiettyjä 
muutoksia. Kyseinen jäsenvaltio voi 
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ryhtyä suunniteltuihin toimenpiteisiin 
vasta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt 
lopullisen päätöksensä. 5.
5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, 
jotka kuuluvat 1–4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Yksityiskohtaiset säännöt

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

Or. en

Tarkistus 64
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Kansalliset järjestelmät

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

Or. en

Tarkistus 65
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
Vaatimustenmukaisuusolettama

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

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Yhteisön toimenpiteet

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

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanosäännöt

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

Or. en

Tarkistus 68

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.

Or. en

Tarkistus 69
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän asetuksen 
voimaantulopäivää ja jotka eivät ole 
tämän asetuksen mukaisia, voidaan pitää 
markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.3 alakohta – oikea sarake

Komission teksti Tarkistus

”sisältää fenyylialaniinin lähteen” "sisältää aspartaamia"

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 71

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 

"Pintakäsitelty"
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vihannekset.

Or. en

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 72

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sokeri;

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan, tai pullojen tapauksessa 
suurimman etiketin, ala on pienempi kuin 
25 cm²;

Or. en

Perustelu

Tyypillisesti 5 cl:n kokoiset pikkupullot ovat yleisiä erityisesti väkevien alkoholijuomien 
myynnissä. Niiden pienen koon ja "maistiaiskäytön" perusteella myös niille on asianmukaista 
myöntää poikkeus tietyistä merkintävaatimuksista. Pullojen suurimman pinnan alan 
mittaaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Näin ollen erityisesti lainvalvontaviranomaisten 
kannalta olisi helpompaa, jos poikkeus myönnettäisiin etiketin suurimman koon perusteella.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– purukumi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 76

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 77

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 
sisältyy ravintoarvoilmoitukseen.

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

Or. en

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 78
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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

Or. en

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 79

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liemessä säilytetyn kiinteän elintarvikkeen nettopaino muuttuu tuotannon ja kuluttajalle 
myymisen välisenä aikana kiinteän elintarvikkeen ja liemen tyypillisen vuorovaikutuksen 
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.


