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LYHYET PERUSTELUT

Näinä aikoina, joina lihavuus on muodostumassa merkittäväksi ongelmaksi Euroopan 
manterella ja tiettyjen tuotteiden laatu aiheuttaa jatkuvaa huolta, on ratkaisevan tärkeää, 
että kuluttajat voivat saada kaikki tarvittavat tiedot huolehtiakseen terveydestään. 
Komission ehdotuksella voidaan edistää tätä tavoitetta.

Ehdotus painottuu kahteen kokonaisuuteen: elintarvikkeiden yleiset merkintävaatimukset ja 
niiden ravintoarvomerkinnät.

1. Elintarvikkeiden yleiset merkinnät

Komission ehdottaman tekstin pääpaino on eri osa-alueiden tekstien yhdistämisessä yhdeksi 
laaja-alaiseksi asetukseksi. Ainoa poikkeus myönnetään alkoholijuomille niiden 
erityisluonteen vuoksi. Vaikka väliaikainen poikkeus onkin perusteltu, sen kesto on 
rajoitettava kahteen vuoteen komission ehdottaman viiden vuoden sijasta, jonka jälkeen on 
annettava kertomus alkoholijuomien merkinnöistä, ja se on johdonmukaisuuden vuoksi 
ulotettava koskemaan myös siidereitä.

Ehdotuksessa on myönteistä muun muassa se, että siihen on sisällytetty pakkaamattomat 
tuotteet, joihin sovelletaan tästedes tiettyjä, etenkin allergeeneja koskeviin tietoihin liittyviä 
vaatimuksia.

Ehdotuksessa määritellään myös selvästi loppukuluttajaan saakka elintarvikeketjun 
kaikkien toimijoiden velvollisuudet ja vastuu, vaikka tavaran toimittajien ja jälleenmyyjien 
roolia olisi toivottavaa – tai jopa tarpeen – tasapainottaa.

Lisäksi on välttämätöntä ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä tuotteiden alkuperämaan 
ilmoittamisesta kuluttajia varten, koska he haluavat yhä useammin tietoa tuotteiden 
alkuperästä ja lähtöisyyspaikoista.

Tietotulvan välttämiseksi alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuus olisi sellaisten tuotteiden 
tapauksessa, jotka on valmistettu useista eri alkuperää olevista ainesosista, rajattava 
elintarvikkeen tunnusomaisiin ja olennaisiin ainesosiin.

Tiedon selvyyden vuoksi ja koska toimialan määrittelemät vapaaehtoiset suuntaviivat eivät 
olleet suuri menestys, komissio ehdottaa, että pakolliset tiedot painettaisiin vähintään 3 mm 
kokoisin kirjaimin. Kyseinen kirjasinkoko vaikuttaa liialliselta ja voi kasvattaa pakkausten 
kokoa, mikä haittaa EU:n eri alojen politiikassa määriteltyjä ensisijaisia 
ympäristönsuojelutavoitteita. Kokoon suhteutettu järjestelmä olisi sopivampi pienten, alle 
50 neliösenttimetrin pakkausten tapauksessa.

Ei myöskään vaikuta asianmukaiselta, että olennaisia tekijöitä, kuten pakollisten tietojen 
luetteloita, voidaan muuttaa yksinkertaisesti komiteamenettelyssä.
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2. Ravintoarvomerkinnät

Toukokuussa 2007 julkaistussa valkoisessa kirjassa ravitsemukseen liittyvistä 
terveyskysymyksistä komissio esitti, että kuluttajien on saatava selvää, johdonmukaista ja 
näkyvää tietoa. Siksi ehdotetaan, että tärkeimmät ravintoarvotiedot esitetään pakkauksen 
etupuolella ja että kaikki lisätiedot esitetään taulukon muodossa pakkauksen takapuolella. 
Periaate on hyvä, mutta yksityiskohtia on selvennettävä:

– jotta vältetään kaupan esteet ja kuluttajille esitetään helposti luettavia ja ymmärrettäviä 
tietoja kaikissa EU-maissa, komission olisi annettava mahdollisimman pian kertomus 
ravintoarvotietojen yhdenmukaisen esitystavan käyttöönottojärjestelyistä;

– mainitut tärkeimmät tiedot olisi esitettävä graafisesti pakkauksen etupuolella niin, että 
kustakin ravintoaineesta kuvataan prosenttiosuus päiväsaannista;

– transrasvahappojen (hydrattujen rasvojen) määrä olisi myös ilmoitettava etupuolella, ja 
se olisi mainittava erikseen ainesosien luettelossa;

– siirtymäkauden loppuun mennessä määritelmät on vahvistettava komiteamenettelyssä, jotta 
ravintoarvotiedot voidaan ilmaista annosta kohti kaikkien sellaisten tuotetyyppien osalta, 
joiden tapauksessa tietoja ei voida ilmoittaa 100 grammaa kohti.

Tavoitteena on kuluttajien tietämyksen lisääminen tarjoamalla täydellisiä, luettavia ja unionin 
laajuisesti yhdenmukaistettuja tietoja.

Asioista perillä olevista, valistuneista kuluttajista tulee terveyteensä vastuullisesti 
suhtautuvia kansalaisia.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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. 

(15) Yhteisön sääntöjä olisi sovellettava 
ainoastaan yrityksiin, koska ne edustavat
tiettyä toiminnan jatkuvuutta ja 
tietynasteista organisaatiota. Lukuun 
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Yksityishenkilöiden suorittama
elintarvikkeiden tilapäinen käsittely, 
tarjoilu tai myynti
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja muut senkaltaiset 
toimet eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

ottamatta allergeeneja koskevia tietoja, 
tätä asetusta olisi sovellettava 
liikenteenharjoittajien tarjoamiin 
ateriapalveluihin vain yhteisön alueella 
sijaitsevien paikkakuntien välisillä 
reiteillä. Yksityishenkilöiden suorittaman
elintarvikkeiden tilapäisen käsittelyn, 
tarjoilun tai myynnin
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
markkinoilla ja tapaamisissa 
paikallisyhteisötasolla ja muiden 
senkaltaisten toimien ei tulisi kuulua tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Reiteillä, joiden lähtöpaikka tai määränpää sijaitsee EU:n ulkopuolisessa maassa, 
liikenteenharjoittajat eivät ehkä löydä toimittajia, jotka täyttävät tietojen antamista koskevat 
vaatimukset. Jos tätä asetusta sovelletaan liikenteenharjoittajiin myös näillä reiteillä, EU:n 
liikenteenharjoittajat joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan, koska muiden ei tarvitse 
noudattaa asetusta. Kaikkien liikenteenharjoittajien on kotipaikasta riippumatta täytettävä 
asetuksen vaatimukset yhteisön sisäisillä reiteillä.

Tarkistus 2

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, taikka kuluttajan 
mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia 
valintoja.

Or. fr
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Perustelu

Vastuuta ei pidä rajata yksinomaan terveyden suojeluun liittyviin asioihin.

Tarkistus 3

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 
varmistettava omien toimintojensa 
rajoissa, etteivät ne toimita elintarvikkeita, 
joista ne tietävät niiden tietojen perusteella, 
jotka niillä on ammattilaisina tai jotka 
tavarantoimittajat ovat niille välittäneet, 
että ne eivät täytä tämän asetuksen 
säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Vähittäismyyjiä ei voida vaatia kantamaan täyttä vastuuta muissa kuin oman tuotemerkin 
tuotteissa esitetyistä tiedoista.

Tarkistus 4

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, 

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

jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–d ja f–i alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
ilmoitettava sanallisesti ja numeroin, ellei 
kuluttajille ilmoiteta yhtä tai useampaa
tietoa muilla ilmaisumuodoilla.

Or. fr

Perustelu

Koska pakollisten tietojen luettelo kuuluu asetuksen peruselementteihin, ei ole loogista, että 
sitä voidaan muuttaa valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska pakollisten tietojen luettelo kuuluu asetuksen peruselementteihin, ei ole loogista, että 
sitä voidaan muuttaa valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä.

Tarkistus 7

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 kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 2,5 mm ja 
kirjasinlaji on helposti luettava, ja ne on 
esitettävä tavalla, jolla varmistetaan selvä 
kontrasti painatuksen ja taustan välillä.

Or. fr
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Perustelu

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

Tarkistus 8

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 9

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 
25 cm². Pakkauksissa tai astioissa, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 50 cm², on käytettävä vähintään 
1,5 mm:n kirjasinkokoa. Jos 
jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, 
näistä pakkaus- tai astialuokista voidaan 
antaa kansallisia erityissäännöksiä.
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Or. fr

Perustelu

Pienistä pakkauksista on annettava säännökset 50 neliösenttimetrin alaan asti. Lisäksi näissä 
pakkausluokissa on otettava huomioon, että tietyillä kansallisilla markkinoilla on velvollisuus 
esittää tiedot useilla kielillä.

Tarkistus 10

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. Rajoittamatta 14 artiklan 4 kohdan 
säännösten soveltamista, 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. 
Mahdollisten luettavuusongelmien vuoksi 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava myös muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. fr

Perustelu

Ainesosaluettelo on esitettävä aina pakkauksen koosta riippumatta. Koska 14 artiklan 
4 kohdan soveltaminen ei takaa optimaalista luettavuutta kaikille kuluttajille, kyseiset tiedot 
olisi voitava antaa myös muilla keinoin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) 
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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.

N:o 1493/1999, olut, siideri, päärynäviini
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 
15 päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 artiklan 
1 kohdassa. Komissio laatii [kahden
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.

Or. fr

Perustelu

Vaikka väliaikainen poikkeus onkin perusteltu alkoholijuomien erityisluonteen vuoksi, viiden 
vuoden määräaika on liian pitkä, ja komission olisi annettava kertomus kahden vuoden 
kuluttua. Poikkeus on johdonmukaisuuden vuoksi ulotettava siidereihin ja päärynäviiniin.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Transrasvahappojen ilmoittaminen olisi säädettävä pakolliseksi. Kuluttajien kannalta voi olla 
hyödyllistä ilmoittaa kolesteroli ja sitä sisältävät rasvat erikseen. 

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kuidun ja proteiinin määrät.

Or. fr

Perustelu

Rasvojen, kuidun ja proteiinin ilmoittaminen olisi säädettävä pakolliseksi. 

Tarkistus 14

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 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
siideriin, päärynäviiniin 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 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008
2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
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toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) transrasvat; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

f) ravintokuitu; Poistetaan.
g) proteiini;

Or. fr
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kolesteroli;

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

h a) liitteessä XIII olevassa A osassa 
tarkoitetut muut aineet.
Ilmoitukseen voi sisältyä myös edellä 
mainittujen ryhmien osia edellyttäen, että 
ilmoitetaan myös koostettu ravintoaine.

Or. fr

Perustelu

"Muut aineet" on lisättävä, jotta teksti olisi johdonmukainen liitteen XIII kanssa. 
Mahdollisuus täsmentää pääryhmien osat voi myös osoittautua hyödylliseksi (esimerkiksi 
omega-3-rasvahapot ovat polytyydyttymättömiä rasvahappoja).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
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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.

vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti.
Ilmoitukseen on liitettävä maininta 
"suositeltavat enimmäispäiväsaannit". 
Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

Olisi oltava pakollista ilmoittaa prosenttiosuus saannin vertailuarvoista. On kuitenkin 
ilmoitettava selvästi, että suositeltavat saannit eivät ole tavoite vaan keskivertoihmisen 
saannin yläraja.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Kohta mukautetaan tarkistettuun 29 artiklaan.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 ja 3 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 
valmiiksi pakattu annospakkaukseksi ja 
annokset ovat kaikki täysin identtisiä.

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. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio päättää, ilmaistaanko
29 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot 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. fr

Perustelu

Annoskohtaisen energiasisällön ilmoittaminen on monien tuotteiden osalta kuluttajan
kannalta paljon hyödyllisempi kuin suhteellisen abstrakti 100 grammaa kohti ilmoitettava 
arvo. Vertailuannosten koon määritelmä on kuitenkin yhdenmukaistettava, jotta saman 
tuotetyypin eri merkkien vertailu olisi helppoa.

Tarkistus 22

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 

1. Pakollinen ravintoarvoilmoitus, lukuun 
ottamatta 29 artiklan 1 kohdan 
b a alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
ilmaistaan 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetussa muodossa ja esitetään 
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tarvittaessa yhtenä kokonaisuutena 
selkeässä muodossa seuraavassa 
järjestyksessä: energia, rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä. Jos tiedot esitetään yhtenä 
kokonaisuutena, ne on esitettävä selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot, hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) ja suola.

Ravintoarvoilmoitus, joka ilmaistaan 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, on esitettävä helposti 
luettavassa ja välittömästi 
ymmärrettävässä graafisessa muodossa 
(esimerkiksi histogrammina tai 
sektoridiagrammina).

Or. fr

Perustelu

Proteiinin ja kuidun ilmoittamisen olisi oltava pakollista, ei kuitenkaan pakkauksen 
suurimmalla pinnalla. Näkyvyyden ja helpon tulkinnan varmistamiseksi prosenttiosuudet 
saannin vertailuarvoista, joiden ilmoittaminen on pakollista, olisi esitettävä graafisesti.

Tarkistus 23

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. fr

Perustelu

Pakkauksen takapuolella on esitettävä täydellinen ravintoarvoilmoitus kaikista 
ravintoaineista.
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Tarkistus 24

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 
voidaan korvata esimerkiksi maininnalla 
’Sisältää vähäisiä määriä ...’ lähellä 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on. 
Tapauksissa, joissa tuote ei sisällä 
lainkaan energiaa tai yhtä tai useampaa 
ravintoainetta, kyseisiä tietoja koskeva 
ravintoarvoilmoitus voidaan korvata 
esimerkiksi maininnalla 'Ei sisällä 
lainkaan ...', joka esitetään lähellä 
mahdollista ravintoarvoilmoitusta.

Or. fr

Perustelu

On tarkoituksenmukaisempaa ilmoittaa ravintoaineen puuttumisesta kokonaan kuin puhua 
"vähäisistä määristä".

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 34 artiklan 1 kohdan 
säännösten soveltamista
ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:
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Or. fr

Perustelu

Mahdollisten kansallisten säännösten ei pidä estää sitä, että prosenttiosuudet saannin 
vertailuarvoista ilmoitetaan ja esitetään graafisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen näkökohtia. Edellä 5 kohdassa 
tarkoitettuihin näkökohtiin liittyen 
komissio esittää viimeistään 
siirtymäkauden päättyessä kertomuksen 
yhteisössä yhteisen esitystavan 
käyttöönoton yksityiskohdista ottaen 
erityisesti huomioon 1 kohdan säännökset 
31 artiklan 3 kohdasta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Ravintoarvotietojen esitystapa on yhdenmukaistettava sisämarkkinoilla, mutta se voidaan 
tehdä vasta, kun on perin pohjin tutkittu, mikä esitystapa kaikkien Euroopan kuluttajien on 
helpointa omaksua.
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Tarkistus 27

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 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
tunnusomaisilla ainesosilla, kyseisten 
ainesosien alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka on myös ilmoitettava.

Or. fr

Perustelu

Käytetään 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä termiä "tunnusomainen", jotta vältetään 
sellaisen ainesosan alkuperän mainitseminen, jonka lähtöisyyspaikkaa kuluttajan ei 
välttämättä tarvitse tietää, ja turha tietotulva.

Tarkistus 28

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 päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esittämistä, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että lopullinen kuluttaja voi 
saada 9 artiklan 1 kohdan a, b ja 
f alakohdassa tarkoitetut tiedot pyynnöstä.

Or. fr

Perustelu

Vaikka pakkaamattomista tuotteista onkin myyntipaikalla ilmoitettava selvästi vain niiden 
sisältämät allergeenit, kuluttajan on voitava saada pyynnöstä muita tärkeitä tietoja, kuten 
ainesosaluettelo tai alkuperämaa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3 Elintarvikkeet, jotka sisältävät 
direktiivin 89/107/ETY mukaisesti sallittua 
aspartaamia

2.3 Elintarvikkeet, jotka sisältävät 
direktiivin 89/107/ETY mukaisesti sallittua 
aspartaamia

”sisältää fenyylialaniinin lähteen” "sisältää aspartaamia"

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella kohdasta tehdään kuluttajalle helpommin ymmärrettävä käyttämällä 
yleisnimeä teknisen termin sijasta.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Transrasvahappoja sisältäviin 
elintarvikkeisiin on liitettävä jokin 
seuraavista merkinnöistä:
"sisältää transrasvahappoja" tai "sisältää 
hydrattuja rasvoja" tai "sisältää osittain 
hydrattuja rasvoja".
Merkintä on esitettävä erillään muita 
ainesosia koskevista merkinnöistä 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, ja sen on oltava erityisen 
näkyvä.

Or. fr

Perustelu

Transrasvahapot tiedetään terveydelle haitallisiksi, ja ne on kielletty useissa maissa. Siksi 
niiden sisältymisestä elintarvikkeeseen on välttämätöntä ilmoittaa, ja se on tehtävä erityisen 
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näkyvällä tavalla.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 1 ja 2 kohta – sarake "Kuvaus"

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 öljyn erityiseen kasvi- tai 
eläinalkuperään.

– viittauksella öljyn 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. fr

Perustelu

Transrasvahapot tiedetään terveydelle haitallisiksi, ja ne on kielletty useissa maissa. Siksi 
niiden sisältymisestä elintarvikkeeseen on välttämätöntä ilmoittaa, ja se on tehtävä erityisen 
näkyvällä tavalla. Niiden sisällyttäminen ravintoarvoilmoitukseen ei estä niiden selkeää 
mainitsemista ainesosien joukossa.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun ajan.

Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun ajan. 
Lisäksi on mainittava, kuinka kauan tuote 
säilyy avaamisen jälkeen ja mitä 
säilytysolosuhteita avaamisen jälkeen on 
noudatettava. Viimeksi mainittua 
vaatimusta ei sovelleta elintarvikkeisiin, 
joiden säilyvyyteen avaaminen ei vaikuta.

Or. fr

Perustelu

Vain eräistä nopeasti pilaantuvista tuotteista on mainittava säilyvyys avaamisen jälkeen. 
Säännöstä olisi sovellettava kaikkiin tuotteisiin, joiden säilyvyyteen avaaminen vaikuttaa.
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