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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o .../2005, 

annettu..., 

vitamiinien, kivennäisaineiden ja 

eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

                                                 

1 EUVL C 112, 30.4.2004, s. 44. 
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ….. (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ….. (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) On olemassa paljon erilaisia ravintoaineita ja muita ainesosia, joita voidaan käyttää 

elintarvikkeiden valmistuksessa. Tällaisia ovat muun muassa vitamiinit, kivennäisaineet 

sekä hivenaineet, aminohapot, välttämättömät rasvahapot, kuidut ja erilaiset kasvit ja 

yrttiuutteet. Niiden lisäämistä elintarvikkeisiin säännellään jäsenvaltioissa erilaisin 

kansallisin säännöin, jotka haittaavat valmisteiden vapaata liikkuvuutta, vääristävät kilpailua 

ja näin vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toimintaan. Siksi on tarpeen ottaa käyttöön 

yhteisön sääntöjä, joilla yhdenmukaistetaan kansallisia säännöksiä, jotka koskevat 

vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin. 

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on säännellä vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 

elintarvikkeisiin sekä tiettyjen muiden elintarvikkeisiin lisättävien tai niiden valmistuksessa 

käytettävien muita aineita kuin vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien aineiden ja 

ainesosien käyttöä silloin, kun elimistöön joutuisi näitä aineita määriä, jotka ylittävät 

huomattavasti ne määrät, joiden voidaan kohtuudella odottaa joutuvan elimistöön 

tavanomaisissa olosuhteissa noudatettaessa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota, ja/tai 

silloin, kun tämä muutoin muodostaisi kuluttajalle mahdollisen riskin. Jos ei ole erityisiä 

yhteisön säännöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen tai muiden yhteisön erityissäännösten 

mukaisia muita aineita kuin vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien aineiden tai 

ainesosien käytön kieltämistä tai rajoittamista, voidaan soveltaa asiaa koskevia kansallisia 

säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen määräysten 

soveltamista. 
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(3) Eräät jäsenvaltiot velvoittavat lisäämään joitakin vitamiineja ja kivennäisaineita tiettyihin 

tavallisiin elintarvikkeisiin kansanterveydellisistä syistä. Tällaiset kansanterveydelliset syyt 

voivat olla asiaankuuluvia tietyissä jäsenvaltioissa tai tietyillä alueilla, mutta ne eivät tällä 

hetkellä antaisi aihetta ravintoaineiden lisäämisvelvollisuuden yhdenmukaistamiseen koko 

yhteisössä. Jos tämä kuitenkin tulisi aiheelliseksi, tarvittavat säännökset voitaisiin hyväksyä 

yhteisön tasolla. Tätä ennen olisi hyödyllistä koota tietoa tällaisista kansallisista 

toimenpiteistä. 

(4) Elintarvikkeiden valmistajat voivat vapaaehtoisesti lisätä elintarvikkeisiin vitamiineja ja 

kivennäisaineita, tai niitä on lisättävä ravintoaineina yhteisön erityislainsäädännön 

perusteella. Niitä voidaan lisätä myös teknisistä syistä lisäaineina, väriaineina, aromiaineina 

tai muista tällaisista syistä, joihin kuuluvat myös yhteisön lainsäädäntöön sisältyvät 

hyväksytyt viininvalmistuksen käytännöt ja prosessit. Tämän asetuksen soveltamisella ei 

pitäisi rajoittaa sellaisten yhteisön erityissäännösten soveltamista, jotka koskevat vitamiinien 

ja kivennäisaineiden lisäämistä tai niiden käyttöä tietyissä tuotteissa tai tuoteryhmissä taikka 

niiden lisäämistä muuta tarkoitusta varten kuin mihin tällä asetuksella pyritään. 

(5) Ravintolisiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältyvät ravintolisiä koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annettuun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/46/EY1, joten tämän asetuksen 

vitamiineja ja kivennäisaineita koskevia säännöksiä ei sovelleta ravintolisiin. 

(6) Valmistajat lisäävät elintarvikkeisiin vitamiineja ja kivennäisaineita monesta syystä, kuten 

valmistuksen, varastoinnin tai käsittelyn aikana alentuneen vitamiini- tai 

kivennäisainepitoisuuden palauttamiseksi tai jotta niissä olisi vastaava ravintosisältö kuin 

niissä elintarvikkeissa, jotka ne on tarkoitettu korvaamaan. 

                                                 

1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51. 
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(7) Riittävästä ja monipuolisesta ruokavaliosta saadaan tavanomaisissa olosuhteissa kaikki 

normaalin kehityksen ja terveen elämän ylläpitämisen kannalta tarpeelliset ravintoaineet 

sellaisina määrinä, jotka on vahvistettu ja joita suositellaan yleisesti hyväksyttävissä 

tutkimustiedoissa. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tällaista ihannetilannetta ei 

saavuteta yhteisössä kaikkien vitamiinien ja kivennäisaineiden eikä kaikkien väestöryhmien 

osalta. Elintarvikkeet, joihin on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita, näyttävät lisäävän 

olennaisesti näiden ravintoaineiden saantia, minkä vuoksi niiden voidaan katsoa edistävän 

yleistä ravintoaineiden saantia. 

(8) Yhteisössä voidaan osoittaa nykyäänkin esiintyvän joitakin puutostiloja, joskin ne ovat 

melko harvinaisia. Yhteisössä vallitsevan sosioekonomisen tilanteen sekä eri väestöryhmien 

elintapojen muutokset ovat johtaneet erilaisiin ravitsemustarpeisiin ja muuttuviin 

ruokailutottumuksiin. Tämä on puolestaan johtanut eri väestöryhmien ravinnon- ja 

energiantarpeen muuttumiseen sekä siihen, että näiden väestöryhmien osalta tiettyjen 

vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti jää alle jäsenvaltioiden suositusten. Lisäksi 

tieteellinen kehitys on osoittanut, että parhaan mahdollisen terveydentilan ylläpitämiseksi 

joidenkin ravintoaineiden saantiarvot voisivat olla korkeampia kuin tämänhetkiset 

suositukset. 
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(9) Olisi sallittava ainoastaan sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen 

elintarvikkeisiin, jotka normaalisti sisältyvät ruokavalioon ja kulutetaan sen osana sekä 

katsotaan välttämättömiksi ravintoaineiksi; tämä ei kuitenkaan tarkoita, että niiden 

lisääminen olisi tarpeen. Olisi vältettävä mahdollinen epätietoisuus siitä, mitkä mainitut 

välttämättömät ravintoaineet ovat. Tästä syystä on asianmukaista vahvistaa hyväksyttyjen 

vitamiinien ja kivennäisaineiden luettelo. 

(10) Vitamiini- ja kivennäislähteinä käytettävien kemiallisten aineiden, joita voidaan lisätä 

elintarvikkeisiin, olisi oltava turvallisia ja elimistön hyödynnettävissä. Tästä syystä olisi 

laadittava myös hyväksyttyjen lähdeaineiden luettelo. Luetteloon olisi sisällyttävä maininta 

aineista, jotka elintarvikealan tiedekomitea on edellä mainittujen turvallisuuteen ja 

biologiseen hyväksikäytettävyyteen liittyvien seikkojen perusteella hyväksynyt 

lausunnossaan 12 päivänä toukokuuta 1999 ja joita voidaan käyttää imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden sekä muiden erityisravinnoksi tarkoitettujen 

elintarvikkeiden tai ravintolisien valmistuksessa. Vaikka natriumkloridi (keittosuola) ei ole 

luettelossa olevien aineiden joukossa, sitä voidaan edelleen käyttää ainesosana 

elintarvikkeiden valmistuksessa. 

(11) Tieteen ja tekniikan kehityksen tasalla pysymiseksi on tärkeää, että edellä mainitut luettelot 

voidaan tarvittaessa tarkistaa viipymättä. Tällaiset tarkistukset olisivat luonteeltaan teknisiä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, ja niistä säätäminen olisi menettelyn yksinkertaistamiseksi ja 

nopeuttamiseksi uskottava komission tehtäväksi. 
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(12) Valmistajat mainostavat yleensä elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja ja 

kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, fysiologisesti 

tai muutoin terveyden kannalta edullisempina kuin samanlaisia tai muita tuotteita, joihin ei 

ole lisätty tällaisia ravintoaineita. Tämä voi saada kuluttajat tekemään valintoja, jotka ovat 

muutoin epätoivottavia. Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi katsotaan, että 

tuotteisiin, joihin vitamiineja ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on asianmukaista kohdistaa 

joitakin rajoituksia niiden rajoitusten lisäksi, jotka ovat luonnollista seurausta teknisistä 

näkökohdista tai jotka ovat tarpeen turvallisuussyistä, kun määritellään vitamiinien ja 

kivennäisaineiden enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tiettyjen aineiden, kuten alkoholin, 

pitoisuus tuotteessa olisi tässä yhteydessä asianmukainen peruste sille, että vitamiinien ja 

kivennäisaineiden lisäämistä ei sallita. Poikkeukset kiellosta lisätä vitamiineja ja 

kivennäisaineita alkoholia sisältäviin juomiin olisi rajoitettava perinteisten viinireseptien 

suojelemiseen siten, että asianomaisista tuotteista olisi ilmoitettava komissiolle. Kyseisiä 

lisäyksiä koskevia ravitsemus- tai terveysväitteitä ei pitäisi tehdä. Jotta kuluttajat eivät saisi 

väärää käsitystä tuoreiden elintarvikkeiden luonnollisesta ravintoarvosta, vitamiinien ja 

kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei myöskään pitäisi sallia. 

(13) Tätä asetusta ei ole tarkoitus soveltaa aitouden osoittimina käytettyihin häviävän pieniin 

vitamiini- ja kivennäisainemääriin, joiden käytön tavoitteena on petosten torjunta. 

(14) Vitamiinien ja kivennäisaineiden liiallisella käytöllä saattaa olla haitallisia vaikutuksia, ja 

siksi on tarpeen asettaa niiden mahdolliselle lisäämiselle turvalliset enimmäisrajat. Näillä 

rajoilla on varmistettava, että tuotteiden tavanomainen käyttö valmistajan antamien ohjeiden 

mukaisesti on monipuolista ruokavaliota noudattavalle kuluttajalle turvallista. Siksi raja-

arvon olisi oltava vitamiinien ja kivennäisaineiden suurin turvallinen kokonaismäärä 

elintarvikkeessa luonnollisesti ja/tai lisättynä mitä tahansa tarkoitusta varten, mukaan 

luettuna tekniset käyttötarkoitukset. 
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(15) Enimmäisrajoista ja muista mahdollisista ravintoaineiden lisäämistä rajoittavista toimista 

päätettäessä olisi tämän vuoksi otettava huomioon sekä kyseisten ravintoaineiden suurimmat 

turvalliset raja-arvot, jotka on määritetty yleisesti hyväksyttäviin tieteellisiin tuloksiin 

perustuvan tieteellisen riskinarvioinnin mukaisesti, että niiden mahdollinen saanti muista 

elintarvikkeista. Lisäksi väestön vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin vertailuarvot olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon. Mikäli tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta 

on vahvistettava rajoituksia sille, mihin elintarvikkeisiin niitä voidaan lisätä, ensisijaisina 

tavoitteina olisi pidettävä niiden pitoisuuden, jos se on alentunut valmistuksen, varastoinnin 

tai käsittelyn aikana, palauttamista ja siitä huolehtimista, että kyseisten elintarvikkeiden 

ravintosisältö on samanlainen kuin niiden elintarvikkeiden, jotka ne on tarkoitettu 

korvaamaan. 

(16) Vitamiinien ja kivennäisaineiden elintarvikkeisiin lisäämisen seurauksena niitä pitäisi 

sisältyä jokin vähimmäismäärä elintarvikkeeseen. Muutoin liian pienet ja merkityksettömät 

määrät näissä täydennetyissä elintarvikkeissa eivät toisi kuluttajalle mitään etuja ja olisivat 

harhaanjohtavia. Sama periaate on pohjana vaatimukselle, jonka mukaan näitä ravintoaineita 

olisi oltava elintarvikkeessa merkittävä määrä, jotta aine voitaisiin mainita 

ravintoarvomerkinnöissä. Siksi olisi asianmukaista, että elintarvikkeisiin, joihin on lisätty 

vitamiineja ja kivennäisaineita, sisältyvien vitamiinien ja kivennäisaineiden 

vähimmäismäärien olisi oltava samat kuin ne kyseisten ravintoaineiden merkittävät määrät, 

jotka vaaditaan, jotta aineet voidaan mainita ravintoarvomerkinnöissä, ellei asiaa koskevista 

poikkeuksista muuta johdu. 

(17) Enimmäisrajat ja muut tässä asetuksessa säädettyjen periaatteiden ja edellytysten 

soveltamiseen perustuvat käytölle asetettavat ehdot sekä vähimmäismäärien hyväksyminen 

olisivat luonteeltaan teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, ja niistä säätäminen olisi 

menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi uskottava komission tehtäväksi. 
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(18) Yleiset pakkausmerkintöjä koskevat säännökset ja määritelmät sisältyvät elintarvikkeiden 

merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 

20 päivänä maaliskuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2000/13/EY1. Tässä asetuksessa olisi näin ollen annettava ainoastaan tarpeelliset täydentävät 

säännökset. Näitä täydentäviä säännöksiä olisi sovellettava sen vaikuttamatta 

elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteistä ... annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o …/...2 soveltamiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon niiden tuotteiden ravitsemuksellinen merkitys, joihin vitamiineja ja 

kivennäisaineita on lisätty, niiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin sekä 

ravintoaineiden kokonaissaanti, kuluttajan olisi kyettävä arvioimaan kyseisten tuotteiden 

ravitsemuksellinen kokonaislaatu. Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä 

syyskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY3 2 artiklasta poiketen 

ravintoarvomerkintöjen olisi sen vuoksi oltava pakollisia. 

(20) Tavanomainen monipuolinen ruokavalio sisältää useita ainesosia, jotka puolestaan sisältävät 

monia aineita. Näiden aineiden tai ainesosien saanti tavanomaisesta ja perinteisestä käytöstä 

ei aiheuta huolta eikä sitä tarvitse säännellä. Joitakin muita aineita kuin vitamiineja ja 

kivennäisaineita ja niitä sisältäviä ainesosia lisätään elintarvikkeisiin uutteina tai tiivisteinä, 

ja seurauksena aineita voi joutua elimistöön huomattavasti enemmän kuin riittävän ja 

monipuolisen ruokavalion kautta. Tällaisen lisäämisen turvallisuus on joissakin tapauksissa 

hyvin kyseenalainen ja edut epäselvät, minkä vuoksi sitä olisi säänneltävä. On 

asianmukaista, että elintarvikealan toimijoilla, joiden vastuulla on markkinoille saattamiensa 

elintarvikkeiden turvallisuus, on näissä tapauksissa todistustaakka niiden turvallisuuden 

suhteen. 

                                                 

1 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15). 

2 EUVL 
3 EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 
31.10.2003, s. 1). 
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(21) Koska elintarvikkeet, joihin vitamiineja ja kivennäisaineita lisätään, ovat luonteeltaan 

erityislaatuisia, valvontaelimillä olisi oltava käytettävissään lisäkeinoja tavallisesti 

käytettyjen keinojen ohella, jotta tuotteiden tehokas valvonta helpottuisi. 

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 

varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta vitamiinien ja mineraalien sekä eräiden 

muiden aineiden elintarvikkeisiin lisäämisen osalta ja samalla korkeatasoinen 

kuluttajansuoja, vaan tavoite voidaan paremmin savuttaa yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 

toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi tarpeen. 

(23) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi vahvistettava 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti, 

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

I LUKU 

AIHE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 

1 artikla 

Aihe ja soveltamisala 

1. Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin koskevat jäsenvaltioiden lait, asetukset ja 

hallinnolliset määräykset sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja samalla korkeatasoisen 

kuluttajansuojan varmistamiseksi. 

2. Vitamiineja ja kivennäisaineita koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 

direktiivin 2002/46/EY soveltamisalaan kuuluviin ravintolisiin. 

                                                 

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 



 

 
9857/3/05 REV 3  RR/si 10 
 DG I  FI 

3. Asetuksen soveltaminen ei rajoita sellaisten yhteisön lainsäädäntöön sisältyvien 

erityissäännösten soveltamista, jotka koskevat: 

a) erityisruokavaliovalmisteita tai, jos erityissäännöksiä ei ole, tällaisten tuotteiden 

koostumusvaatimuksia, jotka ovat tarpeen tuotteiden kohderyhmään kuuluvien 

henkilöiden erityisten ravitsemusvaatimusten takia; 

b) uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia; 

c) muuntogeenisiä elintarvikkeita; 

d) elintarvikelisäaineita ja aromiaineita; 

e) hyväksyttyjä viininvalmistuksen käytäntöjä ja prosesseja. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 'viranomaisella' elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä 

periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 

elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustettua Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaista1. 

                                                 

1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 
(EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4). 
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II LUKU 

VITAMIINIEN JA KIVENNÄISAINEIDEN LISÄÄMINEN 

3 artikla 

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevat vaatimukset 

1. Elintarvikkeisiin saa lisätä vain liitteessä I lueteltuja vitamiineja ja/tai kivennäisaineita 

liitteessä II luetelluissa muodoissa tämän asetuksen sääntöjä noudattaen. 

2. Vitamiineja ja kivennäisaineita saa lisätä elintarvikkeisiin riippumatta siitä, sisältävätkö ne 

niitä yleensä, kun kyseessä on: 

a) väestössä tai tietyssä väestöryhmässä esiintyvä yhden tai useamman vitamiinin ja/tai 

kivennäisaineen puutos, joka voidaan osoittaa kliinisesti tai subkliinisesti taikka 

ravintoaineiden alhaista saantia osoittavien arvioiden avulla, tai 

b) mahdollisuus parantaa väestön tai tiettyjen väestöryhmien ravitsemustilannetta ja/tai 

korjata ruokailutottumusten muuttumisesta johtuvaa vitamiinien tai 

kivennäisaineiden saannin puutteita, tai 

c) vitamiinien ja kivennäisaineiden merkitystä ravitsemuksessa ja tästä johtuvia 

terveysvaikutuksia koskevassa yleisesti hyväksyttävässä tieteellisessä tiedossa 

tapahtuva kehitys. 

3. Muutokset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin tehdään 14 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaen huomioon viranomaisen lausunto. 
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4 artikla 

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevat rajoitukset 

Vitamiineja ja kivennäisaineita ei saa lisätä 

a) käsittelemättömiin elintarvikkeisiin, joihin kuuluvat muun muassa hedelmät, vihannekset, 

liha, siipikarjanliha ja kala, 

b) juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia; poikkeuksena ovat 3 artiklan 

2 kohdasta poiketen tuotteet, 

i) joita tarkoitetaan viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/19991 44 artiklan 6 ja 13 kohdassa, ja 

ii) jotka oli saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen antamista, ja 

iii) joista jäsenvaltio on 11 artiklan mukaisesti ilmoittanut komissiolle,  

edellyttäen, ettei ravitsemus- eikä terveysväitteitä ole tehty. 

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä vitamiineja eikä 

kivennäisaineita, voidaan määritellä tieteellisen näytön perusteella 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja niiden ravintosisältö huomioon ottaen. 

                                                 

1 EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13). 
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5 artikla 

Puhtausvaatimukset 

1. Liitteessä II lueteltujen vitamiini- ja kivennäisainevalmisteiden puhtausvaatimukset 

vahvistetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen lukuun ottamatta 

vaatimuksia, joita sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan nojalla. 

2. Liitteessä II lueteltuihin vitamiini- ja kivennäisainevalmisteisiin sovelletaan 

puhtausvaatimuksia, jotka on määritelty yhteisön lainsäädännössä, joka koskee niiden 

käyttöä muiden kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tarkoituksiin tuotettujen 

elintarvikkeiden tuotannossa. 

3. Niiden liitteessä II lueteltujen vitamiini- ja kivennäisainevalmisteiden osalta, joiden 

puhtausvaatimuksia ei ole määritelty yhteisön lainsäädännössä, sovelletaan kansainvälisten 

elinten suosittamia yleisesti hyväksyttäviä puhtausvaatimuksia ja voidaan pitää voimassa 

kansalliset säännöt, joissa määrätään tiukemmista puhtausvaatimuksista, siihen saakka 

kunnes yhteisön lainsäädännössä on annettu tällaiset vaatimukset. 

6 artikla 

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevat ehdot 

1. Kun elintarvikkeeseen lisätään vitamiinia tai kivennäisainetta, myytävässä elintarvikkeessa 

olevan vitamiinin tai kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa tarkoitus mikä tahansa, ei saa 

ylittää 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vahvistettavia 

enimmäismääriä. Tiivistettyjen ja kuivattujen tuotteiden osalta vahvistettava 

enimmäismäärä on se määrä, joka on valmistajan ohjeiden mukaan kulutettavaksi 

valmistetussa elintarvikkeessa. 
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2. Tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai elintarvikeryhmään lisäämistä 

rajoittavat tai lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti. 

3. Seuraavat seikat on otettava huomioon 1 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä ja 

2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja vahvistettaessa: 

a) yleisesti hyväksyttäviin tutkimustietoihin perustuvan tieteellisen riskinarvioinnin 

perusteella vitamiineille ja kivennäisaineille vahvistetut suurimmat turvalliset 

saantiarvot eri kuluttajaryhmien väliset herkkyyserot tarvittaessa huomioon ottaen 

b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti muista ravintolähteistä. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä ja 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja 

vahvistettaessa on lisäksi otettava asianmukaisesti huomioon vitamiinien ja 

kivennäisaineiden saannin vertailuarvot väestön keskuudessa. 

5. Kun 1 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä ja 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja 

vahvistetaan niille vitamiineille ja kivennäisaineille, joiden osalta saannin vertailuarvot 

ovat lähellä suurimpia turvallisia saantiarvoja, myös seuraavat seikat on tarvittaessa 

otettava huomioon: 

a) yksittäisten tuotteiden vaikutus väestön tai väestöryhmien kokonaisruokavalioon; 

b) tuotteen ravintosisältöprofiili määritettynä asetuksen (EY) N:o …/… *mukaisesti. 

                                                 

* EUVL: lisää elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen numero 
johdanto-osan kappaleesta 18. 
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6. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämisen elintarvikkeeseen pitää vaikuttaa kyseisen 

vitamiinin tai kivennäisaineen esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään merkitsevänä 

määränä, jos sellainen on määritetty direktiivin 90/496/ETY liitteen mukaisesti. 

Vähimmäismäärät, myös mahdolliset alhaisemmat määrät, poikkeuksena edellä mainituista 

merkitsevistä määristä, hyväksytään tiettyjen elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta 

14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

7 artikla 

Pakkausmerkinnät, esillepano ja mainonta 

1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, 

esillepanoon tai mainontaan ei saa sisältyä sellaista mainintaa tai viittausta, jonka mukaan 

tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saisi riittävästi ravintoaineita. 

Tarvittaessa voidaan hyväksyä tiettyä ravintoainetta koskeva poikkeus 14 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

2. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, 

esillepano tai mainonta eivät saa olla harhaanjohtavia tai antaa kuluttajalle väärää käsitystä 

elintarvikkeen ravitsemuksellisista ominaisuuksista, joita saattaa seurata asianomaisten 

ravintoaineiden lisäämisestä. 

3. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty vitamiineja ja 

kivennäisaineita ja jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Tietoja, jotka on 

mainittava, ovat direktiivin 90/496/ETY 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 tiedot sekä 

elintarvikkeen sisältämien, siihen lisättyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 

kokonaismäärät. 
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4. Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, joihin on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita, 

voi olla ravintoaineiden lisäämistä koskeva ilmoitus elintarvikkeiden ravitsemus- ja 

terveysväitteistä annetussa asetuksessa (EY) N:o .../… säädettyjen edellytysten mukaisesti. 

5. Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita muiden tiettyihin elintarvikeryhmiin sovellettavien 

elintarvikelainsäädännön säännösten soveltamista. 

6. Tämän artiklan täytäntöönpanosta voidaan antaa yksityiskohtaiset säännöt 14 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

III LUKU 

ERÄIDEN MUIDEN AINEIDEN LISÄÄMINEN 

8 artikla 

Kielletyt aineet, joihin sovelletaan rajoituksia ja yhteisön valvonnan alaiset aineet 

1. Jos muuta ainetta kuin vitamiineja tai kivennäisaineita tai muuta ainetta kuin vitamiineja ja 

kivennäisaineita sisältävää ainesosaa lisätään elintarvikkeisiin tai käytetään 

elintarvikkeiden valmistuksessa siten, että tätä ainetta nautittaisiin merkittävästi suurempia 

määriä kuin mitä voitaisiin kohtuudella olettaa nautittavan noudatettaessa tasapainoista ja 

monipuolista ruokavaliota tavanomaisissa olosuhteissa ja/tai siten, että se muutoin 

muodostaisi kuluttajalle mahdollisen riskin, on noudatettava tässä artiklassa säädettyä 

menettelyä. 
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2. Komissio voi tehdä omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

perusteella 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen sisällyttää 

tarvittaessa aine tai ainesosa liitteeseen III; päätös voidaan kussakin tapauksessa tehdä 

vasta sen jälkeen kun viranomainen on suorittanut käytettävissä olevien tietojen arvioinnin. 

Erityisesti 

a) jos on havaittu, että käyttö vaikuttaa haitallisesti terveyteen, kyseinen aine ja/tai 

ainetta sisältävä ainesosa 

i) lisätään liitteessä III olevaan A osaan ja sen lisääminen elintarvikkeisiin tai 

käyttö elintarvikkeiden valmistuksessa kielletään, tai  

ii) lisätään se liitteessä III olevaan B osaan ja sen lisääminen elintarvikkeisiin tai 

käyttö elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan vain liitteessä määritellyin 

ehdoin. 

b) jos havaitaan, että käyttö voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen, mutta asia on 

tieteellisesti epävarma, kyseinen aine lisätään liitteessä III olevaan C osaan. 

3. Tähän asetukseen sisältyvien rajoitusten lisäksi tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavissa 

yhteisön säännöksissä voidaan rajoittaa eräiden aineiden käyttöä tai kieltää se. 
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4. Elintarvikealan toimijat tai muut asianomaiset tahot voivat milloin tahansa esittää 

viranomaiselle arvioitavaksi sellaisia tieteellisiä tietoja sisältävän asiakirjan, joilla 

osoitetaan liitteessä III olevassa C osassa mainitun aineen turvallisuus silloin, kun sitä 

käytetään elintarvikkeessa tai elintarvikeryhmässä sen käyttöä koskevien ehtojen 

mukaisesti, ja joilla selvitetään kyseisen käytön tarkoitus. Viranomainen ilmoittaa 

asiakirjan toimittamisesta viipymättä jäsenvaltioille ja komissiolle ja asettaa asiakirjan 

näiden käyttöön. 

5. Neljän vuoden kuluessa päivästä, jolloin aine on merkitty liitteessä III olevaan C osaan, on 

14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon viranomaisen 

lausunto sille arvioitavaksi toimitetuista tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista 

tehtävä päätös sallia yleensä liitteessä III olevassa C osassa mainitun aineen käyttö tai 

siirtää aine liitteessä III olevaan A tai B osaan. 

6. Komissio laatii 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän artiklan 

soveltamista koskevat täytäntöönpanosäännökset, tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 

ilmoittamista koskevat säännökset mukaan luettuina. 

IV LUKU 

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET 

9 artikla 

Yhteisön rekisteri 

1. Komissio luo yhteisön rekisterin vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä tiettyjen muiden 

aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (jäljempänä 'rekisteri') ja ylläpitää sitä.  
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2. Rekisterin sisältö on seuraava: 

a) liitteessä I luetellut vitamiinit ja kivennäisaineet, joiden lisääminen elintarvikkeisiin 

on sallittua; 

b) liitteessä II luetellut vitamiini- ja kivennäisvalmisteet, joiden lisääminen 

elintarvikkeisiin on sallittua; 

c) vitamiinien ja kivennäisaineiden 6 artiklan mukaisesti vahvistetut enimmäis- ja 

vähimmäismäärät, joiden lisääminen elintarvikkeisiin on sallittua, ja kaikki niihin 

liittyvät ehdot; 

d) tiedot 11 artiklassa tarkoitettua vitamiinien ja kivennäisaineiden 

lisäämisvelvollisuutta koskevista kansallisista säännöksistä; 

e) vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevat rajoitukset, joista säädetään 

4 artiklassa; 

f) aineet, joista on toimitettu tiedot 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti; 

g) tiedot liitteessä III tarkoitetuista aineista ja syyt niiden sisällyttämiseen liitteeseen. 

3. Rekisteri saatetaan yleisön saataville. 
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10 artikla 

Tavaroiden vapaa liikkuvuus 

Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa tai kieltää sellaisten elintarvikkeiden kauppaa, jotka ovat tämän 

asetuksen ja tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi annettujen yhteisön säädösten mukaisia, 

soveltamalla vitamiinien ja kivennäisaineiden elintarvikkeisiin lisäämiseen sellaisia kansallisia 

säännöksiä, jotka eivät ole yhdenmukaisia yhteisön säännöstön kanssa, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 ja 30 artiklan soveltamista. 

11 artikla 

Kansalliset säännökset 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle voimassa olevista vitamiinien ja 

kivennäisaineiden lisäämisvelvollisuutta koskevista kansallisista säännöksistä ja tuotteista, 

joita koskee 4 artiklan b alakohdassa tarkoitettu poikkeus viimeistään …*. 

2. Jos jäsenvaltio siinä tapauksessa, että yhteisön säännöksiä ei ole, pitää tarpeellisena antaa 

uutta lainsäädäntöä 

a) velvollisuudesta lisätä vitamiineja tai kivennäisaineita tiettyihin elintarvikkeisiin tai 

elintarvikeryhmiin, tai 

b) tiettyjen muiden aineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta tiettyjen 

elintarvikkeiden valmistuksessa,  

sen on ilmoitettava asiasta komissiolle 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 

                                                 

* EUVL: kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 
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12 artikla 

Ilmoitusmenettely 

1. Jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena antaa uutta lainsäädäntöä, sen on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille suunnitelluista toimenpiteistä ja perusteltava ne. 

2. Komissio kuulee 14 artiklassa tarkoitettua komiteaa, jos se pitää kuulemista hyödyllisenä 

tai jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää, ja antaa lausunnon suunnitelluista toimenpiteistä. 

3. Kyseinen jäsenvaltio saa toteuttaa suunnitellut toimenpiteet aikaisintaan kuuden 

kuukauden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetusta tiedoksi antamisesta ja sillä edellytyksellä, 

että komission lausunto ei ole kielteinen. 

Jos komission lausunto on kielteinen, sen on 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 

mukaisesti ja ennen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ajan päättymistä 

määriteltävä, voidaanko aiotut toimenpiteet toteuttaa. Komissio voi vaatia aiotun 

toimenpiteen muuttamista. 
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13 artikla 

Suojatoimenpiteet 

1. Jos jäsenvaltiolla on vakavia perusteita katsoa, että tuote siitä huolimatta, että se on tämän 

asetuksen mukainen, vaarantaa ihmisten terveyden, se voi väliaikaisesti keskeyttää 

kyseisten säännösten soveltamisen tai rajoittaa niiden soveltamista alueellaan. 

Sen on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä sekä perusteltava 

päätöksensä. 

2. Asiasta päätetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, tarvittaessa 

viranomaisen lausunnon saamisen jälkeen. 

Komissio voi käynnistää tämän menettelyn omasta aloitteestaan. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio voi pitää keskeytyksen tai rajoituksen voimassa 

siihen saakka, kunnes 2 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi. 

14 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä 'komitea'. 
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi 

kuukaudeksi. 

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 

15 artikla 

Valvonta 

Sellaisten elintarvikkeiden, joihin on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita, sekä liitteessä III 

olevissa B ja C osassa lueteltuja aineita sisältävien elintarvikkeiden tehokkaan valvonnan 

helpottamiseksi jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmistaja tai tällaisia elintarvikkeita niiden alueella 

markkinoille saattava taho antaa markkinoille saattamisesta tiedon toimivaltaiselle viranomaiselle 

antamalla kyseistä tuotetta varten käytettävän pakkausmerkinnän mallin. Tällaisessa tapauksessa 

voidaan edellyttää myös tuotteen markkinoilta poistamista koskevia tietoja. 

16 artikla 

Arviointi 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ...* kertomuksen tämän 

asetuksen täytäntöönpanon vaikutuksista, erityisesti elintarvikkeiden, joihin on lisätty vitamiineja ja 

kivennäisaineita, markkinoiden kehityksestä, näiden elintarvikkeiden kulutuksesta, väestön 

ravintoaineiden saannista ja ruokailutottumusten muutoksista, tiettyjen muiden aineiden 

lisäämisestä, sekä mahdolliset ehdotukset komission tarpeellisiksi katsomiksi muutoksiksi tähän 

asetukseen. Jäsenvaltioiden on toimitettava tarvittavat tiedot komissiolle viimeistään ...**. 

Säännökset tämän artiklan täytäntöön panemiseksi laaditaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti. 

                                                 

* EUVL: tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäinen 
päivä + 6 vuotta. 

** EUVL: tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäinen 
päivä + 5 vuotta. 
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17 artikla 

Siirtymätoimenpiteet 

1. Poiketen 3 artiklan 1 kohdan säännöksistä ja ... * saakka jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan 

sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden käytön, joita ei ole mainittu liitteessä I tai jotka 

eivät ole liitteessä II mainitussa muodossa, edellyttäen, että 

a) kyseistä ainetta lisätään elintarvikkeisiin, jotka ovat yhteisön markkinoilla …**, ja  

b) viranomainen ei ole antanut kielteistä lausuntoa kyseisestä aineesta tai sen käytöstä 

kyseisessä muodossa elintarvikkeiden valmistuksessa niiden aineen käyttöä tukevien 

tietojen perusteella, jotka jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään ...***. 

2. …* saakka jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen määräysten mukaisesti edelleen 

soveltaa kansallisia rajoituksia tai kieltoja elintarvikkeisiin, joihin on lisätty vitamiineja ja 

kivennäisaineita, joita ei ole mainittu liitteessä I tai jotka eivät ole liitteessä II mainitussa 

muodossa. 

3. Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen määräysten mukaisesti soveltaa edelleen 

nykyisiä kansallisia säännöksiä liitteessä lueteltujen elintarvikkeisiin lisättävien 

vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja vähimmäismääristä ja tähän lisäämiseen 

sovellettavista ehdoista, kunnes vastaavat yhteisön toimenpiteet toteutetaan 6 artiklan 

mukaisesti tai muiden yhteisön erityissäännösten nojalla. 

                                                 

* EUVL: seitsemän vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
** EUVL: tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
*** EUVL: kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
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18 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan ...* alkaen. 

Elintarvikkeita, jotka on saatettu markkinoille tai merkitty ennen ...* ja jotka eivät ole tämän 

asetuksen mukaisia, voidaan pitää markkinoilla ...∗∗. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

                                                 

* EUVL: tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäinen 
päivä. 

∗∗ EUVL: tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavan 
kahdennenkymmenennenyhdeksännen kuukauden viimeinen päivä. 
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LIITE I 

Vitamiinit ja kivennäisaineet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä 

1. Vitamiinit 

A-vitamiini 

D-vitamiini 

E-vitamiini 

K-vitamiini 

B1-vitamiini 

B2-vitamiini 

Niasiini 

Pantoteenihappo 

B6-vitamiini 

Foolihappo 

B12-vitamiini 

Biotiini 

C-vitamiini 
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2. Kivennäisaineet 

Kalsium 

Magnesium 

Rauta 

Kupari 

Jodi 

Sinkki 

Mangaani 

Natrium 

Kalium 

Seleeni 

Kromi 

Molybdeeni 

Fluoridi 

Kloridi 

Fosfori 
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LIITE II 

Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä 

1. Vitamiinivalmisteet 

A-VITAMIINI 

retinoli 

retinyyliasetaatti 

retinyylipalmitaatti 

beetakaroteeni 

 

D-VITAMIINI 

kolekalsiferoli 

ergokalsiferoli 

 

E-VITAMIINI 

D-alfa-tokoferoli 

DL-alfa-tokoferoli 

D-alfa-tokoferyyliasetaatti 

DL-alfa-tokoferyyliasetaatti 

D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti 
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K-VITAMIINI 

fyllokinoni (fytomenadioni) 

 

B1-VITAMIINI 

tiamiinihydrokloridi 

tiamiinimononitraatti 

 

B2-VITAMIINI 

riboflaviini 

natriumriboflaviini-5'-fosfaatti 

 

NIASIINI 

nikotiinihappo 

nikotiiniamidi 

 

PANTOTEENIHAPPO 

kalsium-D-pantotenaatti 

natrium-D-pantotenaatti 

dekspantenoli 
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B6-VITAMIINI 

pyridoksiinihydrokloridi 

pyridoksiini-5'-fosfaatti 

pyridoksiinidipalmitaatti 

 

FOOLIHAPPO 

pteroyylimonoglutamiinihappo 

 

B12-VITAMIINI 

syanokobalamiini 

hydroksikobalamiini 

 

BIOTIINI 

D-biotiini 

 

C-VITAMIINI 

L-askorbiinihappo 

natrium-L-askorbaatti 

kalsium-L-askorbaatti 

kalium-L-askorbaatti 

L-askorbyyli-6-palmitaatti 
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2. Kivennäisainevalmisteet 

kalsiumkarbonaatti 

kalsiumkloridi 

sitruunahapon kalsiumsuolat 

kalsiumglukonaatti 

kalsiumglyserofosfaatti 

kalsiumlaktaatti 

ortofosforihapon kalsiumsuolat 

kalsiumhydroksidi 

kalsiumoksidi 

kalsiumsulfaatti 

 

magnesiumasetaatti 

magnesiumkarbonaatti 

magnesiumkloridi 

sitruunahapon magnesiumsuolat 

magnesiumglukonaatti 

magnesiumglyserofosfaatti 

ortofosforihapon magnesiumsuolat 
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magnesiumlaktaatti 

magnesiumhydroksidi 

magnesiumoksidi 

magnesiumsulfaatti 

 

ferrokarbonaatti 

ferrositraatti 

ferriammoniumsitraatti 

ferroglukonaatti 

ferrofumaraatti 

ferrinatriumdifosfaatti 

ferrolaktaatti 

ferrosulfaatti 

ferridifosfaatti (ferripyrofosfaatti) 

ferrisakkaraatti 

alkuainemuotoinen rauta (karbonyylillä, elektrolyyttisesti sekä vedyllä pelkistetty) 
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kuparikarbonaatti 

kuparisitraatti 

kupariglukonaatti 

kuparisulfaatti 

kupari-lysiinikompleksi 

 

natriumjodidi 

natriumjodaatti 

kaliumjodidi 

kaliumjodaatti 

 

sinkkiasetaatti 

sinkkikloridi 

sinkkisitraatti 

sinkkiglukonaatti 

sinkkilaktaatti 

sinkkioksidi 

sinkkikarbonaatti 

sinkkisulfaatti 
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mangaanikarbonaatti 

mangaanikloridi 

mangaanisitraatti 

mangaaniglukonaatti 

mangaaniglyserofosfaatti 

mangaanisulfaatti 

 

natriumbikarbonaatti 

natriumkarbonaatti 

natriumsitraatti 

natriumglukonaatti 

natriumlaktaatti 

natriumhydroksidi 

ortofosforihapon natriumsuolat 

 

natriumselenaatti 

natriumvetyseleniitti 

natriumseleniitti 

 

natriumfluoridi 

kaliumfluoridi 
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kaliumbikarbonaatti 

kaliumkarbonaatti 

kaliumkloridi 

kaliumsitraatti 

kaliumglukonaatti 

kaliumglyserofosfaatti 

kaliumlaktaatti 

kaliumhydroksidi 

ortofosforihapon kaliumsuolat 

 

kromi-(III)-kloridi ja sen heksahydraatti 

kromi-(III)-sulfaatti ja sen heksahydraatti 

 

ammoniummolybdaatti (molybdeeni (VI)) 

natriummolybdaatti (molybdeeni (VI)) 
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LIITE III 

Aineet, joiden käyttö elintarvikkeissa on kiellettyä tai yhteisön valvonnan alaista 

A osa – Kielletyt aineet 

B osa – Aineet, joihin sovelletaan rajoituksia 

C osa – Yhteisön valvonnan alaiset aineet 
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio toimitti neuvostolle 14.11.2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 

lisäämisestä elintarvikkeisiin. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 

95 artiklaan. 

 

2. Euroopan parlamentti hyväksyi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 26.5.20051. 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 31.3.20042. 

 

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 8.12.2005 EY:n perustamissopimuksen 

251 artiklan mukaisesti. 

 

II TAVOITE 

 

Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 

elintarvikkeisiin koskevat säännöt. Pyrkimyksenä on kyseisten tuotteiden vapaan liikkumisen 

helpottaminen yhteisön alueella, sillä näiden aineiden lisäämistä koskevat olemassa olevat 

kansalliset säännöt ovat tällä hetkellä hyvin erilaisia, mistä aiheutuu usein esteitä yhteisön 

sisäiselle kaupalle. 

Sääntöjen yhdenmukaistamisella voidaan myös taata kuluttajansuojan korkea taso koko 

yhteisön alueella ja varmistaa, ettei kyseisistä tuotteista ole vaaraa kansanterveydelle. 

 

Asetusehdotuksessa 

– luetellaan vitamiinit ja kivennäisaineet, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin (liite I), ja 

ne muodot, joissa niitä voidaan lisätä (liite II); 

– säädetään tietyistä rajoituksista, jotka koskevat elintarvikkeita, joihin vitamiineja ja 

kivennäisaineita voidaan lisätä, säädetään enimmäismäärien vahvistamisperusteista sekä 

säädetään lopputuotteen vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksien vähimmäismäärien 

vahvistamisesta; 

– säädetään kyseisten tuotteiden pakkausmerkinnöistä, esillepanosta ja mainonnasta; 

                                                 
1 Asiak. 9200/05. 
2 EUVL C 112, 30.4.2004, s. 44. 
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– luodaan perusta tiettyjen muiden aineiden kuin vitamiinien ja kivennäisaineiden 

elintarvikkeisiin lisäämisen tutkimiselle ja tarvittaessa kieltämiselle; 

– sallitaan kansalliset toimenpiteet, jotka velvoittavat lisäämään elintarvikkeisiin 

vitamiineja ja kivennäisaineita, edellyttäen ettei komissio anna kielteistä lausuntoa 

näistä toimenpiteistä. 

 

III YHTEISEN KANNAN TARKASTELU 

 

1. Yleiset huomautukset 

 

Neuvoston yhteinen kanta on komission ehdotuksen tavoitteiden mukainen, mutta 

kantaan sisältyy muutamia muutoksia, kuten esimerkiksi: 

– poistetaan 2 artiklasta määritelmät, jotka koskevat vitamiinien ja 

kivennäisaineiden elintarvikkeisiin lisäämisen tavoitteita, ja sen sijaan selvitetään 

3 artiklassa (vaatimukset) tilanteet, joissa vitamiineja ja kivennäisaineita saa lisätä 

elintarvikkeisiin; 

– täsmennetään 4 artiklaan (tapaukset, joissa vitamiineja ja kivennäisaineita ei saa 

lisätä) sovellettavia poikkeuksia alkoholijuomien osalta; 

– yksinkertaistetaan muihin aineisiin kuin vitamiineihin ja kivennäisaineisiin 

sovellettavia säännöksiä (alkuperäisen ehdotuksen 10 ja 11 artikla yhdistetään 

toisiinsa); 

– selvennetään olemassa olevien ja uusien kansallisten säännösten 

ilmoitusmenettelyjä (lisätään uusi 11 artikla ja poistetaan alkuperäisen ehdotuksen 

9 artikla). 

 

Komissio on hyväksynyt neuvoston vahvistaman yhteisen kannan. 

 

2. Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotukseen täysistunnossaan 26.5.2005 pidetyssä 

äänestyksessä 46 tarkistusta (tarkistus 8 liittyy kieliasuun eikä koske englanninkielistä 

toisintoa). 
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Neuvosto 

a) sisällytti yhteiseen kantaan kokonaan, osittain tai periaatteessa seuraavat 

20 tarkistusta: 

 

Johdanto-osan kappaleet 

Tarkistus 1 (johdanto-osan 10 kappale) ja tarkistus 2 (johdanto-osan 12 kappale): 

sisällytetty osittain ja samalla poistettu johdanto-osan 8 kappaleen viimeinen virke 

ja muutettu johdanto-osan 10 kappaletta. 

Tarkistus 4 (johdanto-osan 20 a kappale): sisällytetty periaatteessa ja osittain 

johdanto-osan 2 kappaleeseen (toinen virke) ja 11 artiklan 2 kohtaan. 

Tarkistus 5 (johdanto-osan 20 b kappale): sisällytetty periaatteessa 6 artiklan 

6 kohdan uuteen sanamuotoon. 

 

Artiklat 

Tarkistus 13 (3 artiklan 3 kohta): sisällytetty osittain 

elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon osalta, mutta alkuperäinen viittaus 

täytäntöönpanosääntöihin on poistettu (ottaen huomioon sen, että 2 ja 3 artiklassa 

ei enää ole viittausta vakiointiin, ravitsemukselliseen vastaavuuteen eikä 

korvaaviin elintarvikkeisiin). 

Tarkistus 16 (4 artiklan uusi 1 kohta): asiasisältö sisällytetty 17 artiklan 1 kohdan 

b alakohtaan ja 9 artiklan 2 kohdan d alakohtaan. 

Tarkistus 17 (4 artiklan 2 kohta): sisällytetty osittain 17 artiklan 2 kohtaan. 

Tarkistukset 49/rev ja 54/rev (5 artiklan 1 kohdan b alakohta): sisällytetty 

kokonaan 4 artiklaan. 

Tarkistus 25 (7 artiklan 5 kohta): otettu osittain huomioon (ehdotetun poiston 

osalta) 6 artiklan 6 kohdassa. Tässä yhteydessä neuvosto panee myös merkille 

komission aikomuksen tarkistaa ja saattaa ajan tasalle elintarvikkeiden 

ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY liitteessä olevat 

viitearvot. 
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Tarkistus 31 (9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta): tarkistuksen tavoite sisällytetty 

9 artiklan 2 kohdan d alakohtaan (ks. myös 11 artikla). 

Tarkistus 34 (10 artikla), tarkistus 55 (uusi 10 a artikla) ja tarkistus 35 (11 artikla): 

sisällytetty 8 artiklaan. Ehdotetun uuden 10 a artiklan 3 kohta on sisällytetty 

11 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. 

Tarkistus 38 (12 artiklan 2 kohdan uudet f a ja f b alakohdat): tarkistuksen 

tarkoitus on osittain otettu huomioon 9 artiklan 2 kohdan d alakohdassa. 

Tarkistus 39 (13 artikla): tarkistuksen perusajatus on osittain otettu huomioon 

11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa (uusien säännösten käyttöönoton osalta). 

Tarkistus 41 (16 artiklan 1 kohta): periaate on otettu huomioon 3 artiklan 

3 kohdassa, mutta neuvosto ei pidä tarpeellisena sitä, että elintarvikeviranomaista 

olisi automaattisesti kuultava aina kun komiteamenettelyä käytetään. 

Tarkistus 44 (liite I), tarkistus 45 (liite II) ja tarkistus 46 (liite II): sisällytetty 

kokonaan liitteisiin (tarkistuksen 45 sanamuotoa ja tarkistuksen 46 paikkaa on 

muutettu). 

 

b) ei sisällyttänyt yhteiseen kantaan 26:ta tarkistusta. 

 

Tarkistusten 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 40 

ja 43 osalta neuvosto toimi komission ilmaiseman kannan mukaisesti. 

 

Tarkistusten 21, 26 ja 30 osalta neuvosto kuitenkin panee merkille, että komissio 

aikoo 

 

– valmisteltaessa elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun 

direktiivin 90/496/ETY tarkistamista tarkastella seuraavia seikkoja 

vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta: 

– direktiivin 90/496/ETY liitteeseen sisältyvien viitearvojen ja 

merkittävinä määrinä pidettävien määrien tarkistaminen ja/tai 

saattaminen ajan tasalle, 
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– ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettujen elintarvikkeeseen lisättyjen 

vitamiinien ja kivennäisaineiden sallittuja määriä koskevien 

hyväksyttävien poikkeamien määritteleminen, 

– ottaa huomioon muutokset, joita saatetaan hyväksyä 

ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettaviin pakollisiin tietoihin 

ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin tarkistuksen yhteydessä, 

vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä 

elintarvikkeisiin annetun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa, 

– mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kahden vuoden kuluessa 

asetuksen antamisen jälkeen esittää ehdotuksen elintarvikkeisiin lisättävien 

vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja/tai vähimmäismäärien 

määrittelemisestä ja niiden elintarvikkeisiin lisäämistä koskevista ehdoista, 

kuten 6 artiklan 2 kohdassa säädetään. 

 
Tarkistuksesta 36, jossa esitetään uusi 11 a artikla muiden aineiden 

pakkausmerkinnöistä, esillepanosta ja mainonnasta, olisi huomattava, että 

komissio voi tarkastella pakkausmerkintäsääntöjä 8 artiklan 6 kohdan yhteydessä, 

joka koskee 8 artiklan soveltamista koskevien täytäntöönpanosääntöjen 

hyväksymistä. 

 
Tarkistusten 11, 12, 22, 28, 40 ja 42 osalta, jotka komissio hyväksyi osittain mutta 

jotka eivät ole mukana yhteisessä kannassa: 

 
Tarkistus 11 (3 artiklan 2 kohdan johdantokappale): voidaan mainita, että 

tarkistuksen, joka koskee tarvetta lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita 

ihmiselimistön hyödynnettävässä muodossa, periaate on jo esitetty johdanto-osan 

11 kappaleen ensimmäisessä virkkeessä. 

Tarkistus 12 (3 artiklan 2 a kohta (uusi)) ja tarkistus 28 (8 artiklan 2 kohta): 

näiden tarkistusten sisältö säilyy 7 artiklan 2 kohdassa, sillä nimenomaan 

pakkausmerkinnät (myös ainesosien luettelo), esillepano tai mainonta voivat olla 

harhaanjohtavia tai antaa kuluttajalle väärää käsitystä. 

Tarkistus 22 (7 artiklan 2 kohdan b alakohta): ravintolisien katsotaan kuuluvan 

implisiittisesti kyseisen kohdan piiriin; kohdan mukaan "muut ravintolähteet" olisi 

otettava huomioon silloin kun vahvistetaan enimmäismääriä ja ehtoja vitamiinien 

tai kivennäisaineiden lisäämiselle elintarvikkeeseen. 
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Tarkistus 40 (14 artiklan 3 kohta) voidaan löytää osittain ja implisiittisesti 

12 artiklan 3 kohdan toisesta luetelmakohdasta, sillä komitean kuulemisesta tulee 

pakollista aina kun komission lausunto suunnitellusta toimenpiteestä on 

kielteinen. 

Tarkistus 42 (17 artikla): neuvosto katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten 

suorittamien tehtävien valvomiseksi velvoite ilmoittaa komissiolle vitamiineja ja 

kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta ei olisi 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. 

 

3. Muut neuvoston tekemät uudistukset 

 

Muita yhteisen kannan uudistuksia ovat seuraavat: 

– kaikkien sovellettavien siirtymätoimenpiteiden ryhmittely uuteen 17 artiklaan ja 

alkuperäisen ehdotuksen 4 artiklan poistaminen 

– 6 artiklan (vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevat ehdot) ja 

7 artiklan (pakkausmerkinnät, esillepano ja mainonta) tarkistaminen, kun 

määritelmät oli poistettu 2 artiklasta 

– 15 artiklan (valvonta) muuttaminen niin, että silloin kun vaaditaan tietoa 

markkinoille saattamisesta, voidaan edellyttää myös tuotteen markkinoilta 

poistamista koskevia tietoja 

– viittaus säännöksiin 16 artiklan täytäntöön panemiseksi 

– natriumkloridin poistaminen liitteestä II ja vastaava muutos johdanto-osan 

11 kappaleeseen tämän muutoksen selittämiseksi. 

 

IV JOHTOPÄÄTÖS 

 

Neuvosto katsoo, että tässä yhteisessä kannassa, johon on sisällytetty III.2.a kohdassa mainitut 

tarkistukset, on otettu selkeästi huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 

antama lausunto, ja se on tasapainoinen ratkaisu, jolla varmistetaan, että asetuksen tavoitteet 

saavutetaan. 

 

________________________ 
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
[ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksyminen (yk + l) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat 

 

 

1. Neuvoston ja komission lausuma 

 

"Neuvosto ja komissio toteavat, että vitamiinien tai kivennäisaineiden lisäämistä koskevien 

väitteiden (ilmoitus tai kuvaus, joka ei ole yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan 

velvoittava, mukaan luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita sisältävät esitykset), kuten 

"sisältää ...", "… vakioitu", "lisätty...", ja "täydennetty...", olisi katsottava merkitsevän 

kuluttajan kannalta samaa kuin väite "... lähde", joka on määritelty elintarvikkeiden 

ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan asetuksen liitteessä."  
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2. Komission lausuma 

 

"Komissio tarkastelee vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevia rajoituksia 

koskevan 4 artiklan (toisen kohdan) yhteydessä uusien elintarvikeryhmien, esimerkiksi 

makeisten, sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan." 

 

3. Komission lausuma 

 

"Valmisteltaessa elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY 

tarkistamista komissio aikoo tarkastella seuraavia seikkoja vitamiinien ja kivennäisaineiden 

osalta: 

 

– direktiivin 90/496/ETY liitteeseen sisältyvien viitearvojen ja merkittävinä määrinä 

pidettävien määrien tarkistaminen ja/tai päivittäminen, 

 

– ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettujen elintarvikkeeseen lisättyjen vitamiinien ja 

kivennäisaineiden sallittuja määriä koskevien hyväksyttävien poikkeamien 

määritteleminen. 

 

Muutokset, joita saatetaan hyväksyä ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettaviin pakollisiin 

tietoihin ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin tarkistuksen yhteydessä, on otettava 

huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä 

elintarvikkeisiin annetun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa. 

 

Komissio aikoo mahdollisimman pian asetuksen antamisen jälkeen ja joka tapauksessa 

kahden vuoden kuluessa esittää ehdotuksen elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja 

kivennäisaineiden enimmäis- ja/tai vähimmäismäärien määrittelemisestä ja niiden 

elintarvikkeisiin lisäämistä koskevista ehdoista, kuten 6 artiklan 2 alakohdassa säädetään." 
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4. Komission lausuma 

 

"Komissio toteaa, että vahvistettaessa tietyille liitteeseen I sisältyville aineille 

enimmäismääriä ehtona voidaan pitää sellaisia pakkausmerkintöjen lisämainintoja, joiden 

tarkoituksena on kiinnittää tiettyjen kuluttajaryhmien huomio erityisriskeihin, joita tietyt 

aineet voivat aiheuttaa heille, jos nämä maininnat ovat perusteluja kansanterveyden suojeluun 

liittyvistä syistä." 

 

5. Ruotsin lausuma 

 

"Ruotsi kannattaa yhteistä kantaa vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 

lisäämistä elintarvikkeisiin koskevan asetuksen osalta. 

 

Vaikka luetteloa niistä elintarvikeryhmistä, joihin vitamiineja ja kivennäisaineita ei saa lisätä, 

voidaan täydentää myöhemmin, Ruotsi katsoo, että siihen voitaisiin jo nyt sisällyttää joitain 

lisäryhmiä, kuten erityisesti makeiset. Ruotsi katsoo, ettei vitamiineja ja kivennäisaineita pidä 

lisätä sellaisiin tuotteisiin, joiden ravintoarvo on vähäinen tai olematon, eikä esimerkiksi 

paljon rasvaa tai sokeria sisältäviin elintarvikkeisiin. 

 

Koska lihavuus ja muut ravitsemukseen liittyvät kansansairaudet ovat kasvava ongelma, on 

ravinto- ja terveysnäkökohdat otettava huomioon yhdenmukaistettaessa elintarvikkeiden 

täydentämistä koskevia sääntöjä EU:ssa. 

 

Lisäperuste vitamiinien ja kivennäisaineiden makeisiin lisäämisen kieltämiselle on se, että 

lapset syövät paljon makeisia ja voi olla vaikea rajoittaa altistumista. Tämän lisäksi kuluttajia 

voi hämmentää se, että makeisten kaltaiset tuotteet vaikuttavat niihin lisättyjen aineiden 

vuoksi hyödyllisiltä. 
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Ruotsi haluaa varmistaa, että turvallisuus ja kansanterveys otetaan huomioon sisämarkkinoita 

yhdenmukaistettaessa. On tärkeätä vahvistaa periaatteet, joissa otetaan huomioon kuluttajien 

tarve saada turvallisia tuotteita, jotka eivät ole harhaanjohtavia. Näin ollen Ruotsi tulee 

noudattamaan tätä linjaa käsiteltäessä vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevaa 

ehdotusta." 

 

6. Ranskan lausumat 

 

4 artikla 

 

"Jotta vältettäisiin sellaisten elintarvikkeiden markkinoille saattaminen, jotka soveltuvat 

huonosti vitamiini- ja kivennäisainelisien välittäjiksi, Ranskan valtuuskunta korostaa 

pitävänsä tärkeänä, että ravintosisältöprofiilit vahvistetaan ravitsemus- ja terveysväitteittä 

koskevan asetuksen yhteydessä. Lisäksi se muistuttaa pitävänsä tärkeänä sitä, että kuluttajille 

annetut tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä, ja toivoo, että tätä kysymystä tarkasteltaisiin 

uudestaan ensisijaisena asiana terveysväitteitä koskevan asetuksen liitteen tarkistamisen 

yhteydessä. Lopuksi se muistuttaa pitävänsä tärkeänä ravintoarvomerkinnöistä annetun 

direktiivin 90/496/EY tarkistamista, johon komissio on luvannut ryhtyä lähitulevaisuudessa. 

 

Ranskan valtuuskunnan tavoitteena on näiden eri säännösten avulla varmistaa, että kuluttajat 

saavat kattavasti tietoa elintarvikkeiden koostumuksesta ja ravitsemuksellisesta arvosta." 

 

III luku 

 

"Ranskan valtuuskunta voi hyväksyä eräiden muiden aineiden lisäämistä käsittelevän 

III luvun, jos niiden aineiden tilannetta arvioidaan 16 artiklassa tarkoitetussa komission 

kertomuksessa. Se varaa itselleen kuitenkin mahdollisuuden tarvittaessa pyytää komissiota 

tekemään 8 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti päätöksen, jolla yksi tai useampi näistä 

aineista sisällytetään liitteessä III olevaan A tai B osaan." 
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Liite I 

 

"Ranskan valtuuskunta ilmoittaa, ettei liitteen I hyväksyminen vaikuta sen tulevaan, 

enimmäismääriä koskevaan kantaan, etenkään K-vitamiinin ja fluorin osalta." 

 

 

________________________ 

 

 





 

FI    FI 

 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel 13.1.2006 
KOM(2006) 1 lopullinen 

2003/0262 (COD) 

  

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 

lisäämisestä elintarvikkeisiin 



 

FI 2   FI 

2003/0262 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 

lisäämisestä elintarvikkeisiin 

1. TAUSTAA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2003) 671 lopullinen – 2003/0262 (COD): 

10. marraskuuta 2003 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 31. maaliskuuta 2004 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 26. toukokuuta 2005 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 8. joulukuuta 2005. 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotettu asetus koskee vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämistä 
elintarvikkeisiin.  

Ehdotuksen tärkeimpinä tavoitteina on 

• parantaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla 

• osallistua ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseen 

• lisätä oikeusvarmuutta toimijoiden kannalta ja kannustaa innovaatiotoimintaa 
oikeasuhteisin toimenpitein 

• varmistaa terve kilpailu elintarvikealalla. 

Ehdotetussa asetuksessa 

• luetellaan liitteessä I vitamiinit ja kivennäisaineet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä, ja 
liitteessä II vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, joita voidaan käyttää 

• säädetään tietyistä rajoituksista, jotka koskevat elintarvikkeita, joihin vitamiineja ja 
kivennäisaineita voidaan lisätä 

• säädetään elintarvikkeiden vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksien enimmäismäärien 
vahvistamisperusteista elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevään pysyvään 
komiteaan liittyvän menettelyn mukaisesti 
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• säädetään elintarvikkeiden vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksien vähimmäismäärien 
vahvistamisesta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevään pysyvään komiteaan 
liittyvän menettelyn mukaisesti 

• säädetään lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöistä, esillepanosta ja mainonnasta siltä osin kuin kyseessä on lisäys tai 
poikkeus säännöksiin, jotka koskevat kaikkia elintarvikkeita 

• annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus vaatia ilmoitusta näiden tuotteiden markkinoille 
saattamisesta niiden valvonnan helpottamiseksi 

• luodaan perusta tiettyjen muiden aineiden kuin vitamiinien ja kivennäisaineiden 
elintarvikkeisiin lisäämisen tutkimiselle ja tarvittaessa sääntelemiselle. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET  

3.1 TIIVISTELMÄ KOMISSION KANNASTA 

Komissio puoltaa neuvoston määräenemmistöllä vahvistamaa yhteistä kantaa, joka on 
komission alkuperäisen ehdotuksen tavoitteiden ja yleislinjauksen kanssa samansuuntainen ja 
jossa otetaan huomioon useita Euroopan parlamentin esittämiä tarkistuksia. 

3.2 EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ TEKEMÄT TARKISTUKSET, 
JOTKA KOMISSIO ON HYVÄKSYNYT JA JOTKA ON SISÄLLYTETTY YHTEISEEN KANTAAN  

Yhteisessä kannassa on otettu huomioon kokonaan tai osittain 17 tarkistusta niistä 23 
tarkistuksesta, jotka komissio oli hyväksynyt kokonaan, osittain, periaatteessa tai edellyttäen, 
että niiden sanamuotoa muutetaan, sekä kolme tarkistusta, joiden hyväksymiseen komissio oli 
alun perin ilmaissut kielteisen kantansa. 

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskeva rajoitus 

Yhteisen kannan 4 artiklaan on sisällytetty tarkistukset 49/rev ja 54/rev, eli poikkeus 
rajoitukseen, joka koskee vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä tarkoin määriteltyihin 
perinteisiin juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia. 

Muut aineet 

Yhteisessä kannassa komission alkuperäisen ehdotuksen 10 ja 11 artikla, jotka koskevat 
tiettyjen aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin, on sulautettu 8 artiklaan. Tällä tavoin tekstiä on 
yksinkertaistettu ja näiden aineiden arviointimenettelyä täsmennetty tarkistusten 34, 35, ja 55 
linjausten mukaisesti. 

Liite II 

Yhteisessä kannassa asetuksen liitteeseen II on lisätty sallittuna kivennäisainevalmisteena 
kalsiumsulfaatti tarkistuksen 44 mukaisesti. Lisäksi kyseisessä liitteessä on säilytetty 
ortofosforihapon natrium- ja kaliumsuolat ja pyridoksiinipalmitaatti B6-vitamiinin lähteenä. 
Näin ollen vaikutukset ovat samat kuin tarkistuksilla 45 ja 46. 
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Muut 

Tarkistus 1 (loppuosa) on otettu huomioon yhteisen kannan johdanto-osan 8 kappaleen 
uudessa muotoilussa. Vaikka komissio oli alun perin ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä 
tarkistusta 1, se on valmis puoltamaan uutta muotoilua, joka liittyy tavoitteeseen 
yksinkertaistaa 2 ja 3 artiklaa (käsitteiden ”vakiointi”, ”korvaava elintarvike” ja 
”ravitsemuksellinen vastaavuus” poistaminen). 

Tarkistus 2 (alkuosa) on sisällytetty yhteisen kannan johdanto-osan 10 kappaleeseen. 

Tarkistus 4 on otettu osittain ja periaatteessa huomioon johdanto-osan 2 kappaleessa ja 
11 artiklan 2 kohdan loppuosassa. 

Tarkistukset 5 ja 25 on sisällytetty periaatteessa 6 artiklan 6 kohdan uuteen sanamuotoon. 
Komissio on tietoinen, että ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY liite ei 
ole täydellinen, ja voi sen vuoksi puoltaa tätä uudelleenmuotoilua sekä sitoutua lausumaan, 
jonka mukaan edellä mainitun direktiivin tarkistukset otetaan huomioon asetuksessa 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin. 

Tarkistukset 13 ja 41 on osittain otettu huomioon 3 artiklan 3 kohdassa, jonka mukaan 
muutokset liitteisiin I ja II tehdään ottaen huomioon viranomaisen lausunto.  

Tarkistus 16 on osittain sisällytetty 17 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 9 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, joiden mukaan jäsenvaltiot voisivat siirtymäkauden aikana sallia alueellaan 
sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden käytön, joita ei luetella asetuksen liitteissä, 
edellyttäen, että komissiolle toimitetaan asiaa koskeva asiakirja-aineisto. Sen jälkeen luettelo 
näistä aineista julkistetaan yhteisön rekisterissä, joka saatetaan yleisön saataville. 

Tarkistus 17 (alkuosa) on sisällytetty yhteisessä kannassa 17 artiklan 2 kohtaan. 

Tarkistusta 31 käsitellään 9 artiklan 2 kohdan d alakohdassa, jossa säädetään vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämisvelvollisuutta koskevien kansallisten säännösten julkistamisesta 
yhteisön rekisterissä. 

Tarkistus 38 (alkuosa) on osittain otettu huomioon yhteisen kannan 9 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa. Vitamiinien ja kivennäisaineiden pakollista lisäämistä koskevat tiedot 
sisällytetään yhteisön rekisteriin. 

Tarkistus 39 on osittain sisällytetty yhteisen kannan 11 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, joka 
koskee tiettyjen aineiden kansallisista käyttökielloista tai -rajoituksista ilmoittamista. 

3.3 EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ TEKEMÄT 
TARKISTUKSET, JOTKA KOMISSIO ON HYVÄKSYNYT MUTTA JOITA EI OLE 
SISÄLLYTETTY YHTEISEEN KANTAAN 

Ottaen huomioon huomattavan yhteneväisyyden niiden parlamentin tarkistusten, jotka 
komissio voi hyväksyä, ja yhteisen kannan välillä, komissio on hyväksynyt kompromissin, 
johon ei sisälly muutamia tarkistuksia, jotka se olisi voinut hyväksyä ainakin osittain 
(tarkistus 11, joka koskee lisättyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden ihmiselimistön 
hyödynnettävissä olevaa muotoa, tarkistukset 12 ja 28, jotka koskevat sen varmistamista, että 
pakkausmerkinnät, esillepano tai mainonta eivät ole harhaanjohtavia kuluttajan kannalta, 
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tarkistus 22, jossa ehdotetaan vitamiinien ja kivennäisaineiden ravintolisistä saannin 
huomioon ottamista enimmäismäärien vahvistamisessa, tarkistus 40, jossa elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevän komitean kuuleminen tehdään pakolliseksi, kun jäsenvaltio 
ilmoittaa komissiolle uusien säännösten antamisesta, sekä tarkistus 42, jossa ehdotetaan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden markkinoille saattamista koskevan 
tiedon ilmoittamista komissiolle ja julkistamista). Komissio huomauttaa, että joitakin näissä 
tarkistuksissa esitettyjä näkökohtia sivutaan yhteisessä kannassa ja etenkin sen johdanto-osan 
10 kappaleessa (tarkistus 11), 7 artiklan 2 kohdassa (tarkistukset 12 ja 28) sekä johdanto-osan 
15 kappaleessa ja 6 artiklan 3 kohdan ja alakohdassa (tarkistus 22). 

Komissio toteaa myös, että ravintoarvomerkintöjen pakollisten osien muuttamisen osalta 
yhteisen kannan 6 artiklan 6 kohdassa viitataan epäsuorasti siihen, että direktiivin 
90/496/ETY liite ei ole täydellinen. Lisäksi komission lausumassa ilmoitetaan, että komissio 
aikoo tarkistaa ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY liitettä ja ottaa tehdyt 
muutokset sen jälkeen huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 
lisäämisestä elintarvikkeisiin annetussa asetuksessa. Komissio sitoutuu kahden vuoden 
kuluessa esittämään ehdotuksen elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäis- ja/tai vähimmäismäärien määrittelemisestä ja niiden elintarvikkeisiin lisäämistä 
koskevista ehdoista. Komission mukaan tällä tavoin päästään periaatteessa tarkistusten 21, 
26 ja 30 tavoitteisiin. 

3.4 NEUVOSTON YHTEISEEN KANTAAN SISÄLLYTETYT UUDET SÄÄNNÖKSET 

Yhteisestä kannasta on poistettu 2 artiklassa olleet käsitteet ”vakiointi”, ”korvaava 
elintarvike” ja ”ravitsemuksellinen vastaavuus” vitamiinien ja kivennäisaineiden 
elintarvikkeisiin lisäämisen tarkoituksina ja näin ollen vaatimuksina ja edellytyksinä 
vitamiinien ja kivennäisaineiden elintarvikkeisiin lisäämiselle 3 ja 6 artiklassa. Komissio voi 
hyväksyä nämä muutokset osana yksinkertaistamispyrkimyksiä. 

Komissio on selkeyden vuoksi valmis hyväksymään kaikkien siirtymätoimenpiteiden 
ryhmittämisen uuteen 17 artiklaan, jolloin alkuperäisessä ehdotuksessa ollut 4 artikla 
vitamiinien ja kivennäisaineiden elintarvikkeisiin lisäämistä koskevista siirtymätoimenpiteistä 
poistetaan. 

Markkinoiden valvonnan helpottamiseksi komissio voi hyväksyä, että jäsenvaltiot voivat 
vaatia ilmoittamaan tuotteiden, joihin on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita, markkinoille 
saattamisesta ja markkinoilta poistamisesta niiden alueella (15 artikla). 

Komissio puoltaa natriumkloridin poistamista liitteestä II sekä johdanto-osan 10 kappaleessa 
sen selventämistä, että tätä ainetta voidaan edelleen käyttää ainesosana elintarvikkeiden 
valmistuksessa. 

4. PÄÄTELMÄ 

Edellä esitetty huomioon ottaen komissio puoltaa neuvoston vahvistamaa yhteistä kantaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin. 
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5. LAUSUMAT 

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät komission lausumat ovat tämän tiedonannon liitteenä. 
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LIITE 

KOMISSION LAUSUMAT 

KOMISSION JA NEUVOSTON LAUSUMA 

”Neuvosto ja komissio toteavat, että vitamiinien tai kivennäisaineiden lisäämistä koskevien 
väitteiden (ilmoitus tai kuvaus, joka ei ole yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan 
velvoittava, mukaan luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita sisältävät esitykset), kuten 
”sisältää ...”, ”… vakioitu”, ”lisätty...”, ja ”täydennetty...”, olisi katsottava merkitsevän 
kuluttajan kannalta samaa kuin väite ”... lähde”, joka on määritelty elintarvikkeiden 
ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan asetuksen liitteessä.” 

KOMISSION LAUSUMA 

”Komissio tarkastelee vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevia rajoituksia 
koskevan 4 artiklan (toisen kohdan) yhteydessä uusien elintarvikeryhmien, esimerkiksi 
makeisten, sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan.” 

KOMISSION LAUSUMA 

”Valmisteltaessa elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY 
tarkistamista komissio aikoo tarkastella seuraavia seikkoja vitamiinien ja kivennäisaineiden 
osalta: 

– direktiivin 90/496/ETY liitteeseen sisältyvien viitearvojen ja merkittävinä määrinä 
pidettävien määrien tarkistaminen ja/tai päivittäminen, 

– ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettujen elintarvikkeeseen lisättyjen vitamiinien ja 
kivennäisaineiden sallittuja määriä koskevien hyväksyttävien poikkeamien määritteleminen. 

Muutokset, joita saatetaan hyväksyä ravintoarvomerkinnöissä ilmoitettaviin pakollisiin 
tietoihin ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin tarkistuksen yhteydessä, on otettava 
huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin annetun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa. 

Komissio aikoo mahdollisimman pian asetuksen antamisen jälkeen ja joka tapauksessa 
kahden vuoden kuluessa esittää ehdotuksen elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja 
kivennäisaineiden enimmäis- ja/tai vähimmäismäärien määrittelemisestä ja niiden 
elintarvikkeisiin lisäämistä koskevista ehdoista, kuten 6 artiklan 2 alakohdassa säädetään.” 

KOMISSION LAUSUMA 

”Komissio toteaa, että vahvistettaessa tietyille liitteeseen I sisältyville aineille 
enimmäismääriä ehtona voidaan pitää sellaisia pakkausmerkintöjen lisämainintoja, joiden 
tarkoituksena on kiinnittää tiettyjen kuluttajaryhmien huomio erityisriskeihin, joita tietyt 
aineet voivat aiheuttaa heille, jos nämä maininnat ovat perusteluja kansanterveyden suojeluun 
liittyvistä syistä.” 




