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Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen 
lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden 
hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006, 
annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä,

– ottaa huomioon luonnoksen komission asetukseksi tiettyjen lasten kehitykseen ja 
terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja 
hyväksynnän epäämisestä,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan 
b alakohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien 
terveysväitteiden merkintä elintarvikkeisiin voidaan sallia asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
15, 16, 17 ja 19 artiklassa asetetun menettelyn mukaisesti edellyttäen, että ne täyttävät 
muun muassa kyseisen asetuksen 3, 5 ja 6 artiklassa asetetut vaatimukset,

B. ottaa huomioon, että kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 johdanto-osan 10 kappaleessa 
selitetään, kuluttajat saattavat luulla väittein mainostetuilla elintarvikkeilla olevan 
ravitsemuksellisia, fysiologisia tai muita terveyteen liittyviä etuja verrattuna vastaaviin tai 
muihin tuotteisiin, joihin tällaisia ravintoaineita ja muita aineita ei lisätä, ja että tämä 
saattaa kannustaa kuluttajia tekemään valintoja, jotka vaikuttavat yksittäisten 
ravintoaineiden tai muiden aineiden kokonaissaantiin tavalla, joka on vastoin tieteellisiä 
suosituksia,

C. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 johdanto-osan 14 kappaleessa 
todetaan, että on tarpeen varmistaa, että aineilla, joista esitetään väitteitä, on osoitettu 
olevan suotuisia ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia; ottaa huomioon, että 
asetuksen johdanto-osan 17 kappaleessa todetaan sen mukaisesti, että väite olisi näytettävä 
tieteellisesti toteen ottamalla huomioon kaikki saatavilla olevat tieteelliset tiedot ja 
arvioimalla todistusaineistoa,

D. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 johdanto-osan 23 kappaleessa 
tehdään selväksi, että terveysväitteet olisi hyväksyttävä käytettäviksi yhteisössä vain, jos 
niitä on arvioitu tieteellisesti korkeimpien standardien mukaisesti,

E. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muun muassa 3, 5 ja 6 artiklaan 
sisältyvät vaatimukset on asetettu kyseisten tavoitteiden edistämiseksi; ottaa huomioon, 
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että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muun muassa 17 artiklassa asetettu menettely on 
suunniteltu varmistamaan, että kyseiset vaatimukset täytetään,

F. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan a) kohdassa säädetään, että 
ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa olla harhaanjohtavia,

G. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 5 artiklassa säädetään, että 
ravintoaineella tai muulla aineella on osoitettava olevan väitteessä esitetyllä tavalla 
hyödyllinen ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus, joka on osoitettu yleisesti 
hyväksytyllä tieteellisellä näytöllä; ottaa huomioon, että asetuksen 6 artiklassa säädetään, 
että ravitsemus- ja terveysväitteiden on perustuttava yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen 
näyttöön, jolla ne on osoitettu oikeiksi,

H. ottaa huomioon, että 17 artiklan 1 kohdassa vaaditaan, että komission on väitteen 
mahdollisesta sisällyttämisestä sallittujen terveysväitteiden luetteloon päättäessään 
otettava huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto, yhteisön 
lainsäädännön asiaa koskevat säännökset ja muut tarkasteltavana olevan asian kannalta 
perustellut tekijät,

I. ottaa huomioon, että luonnoksessa komission asetukseksi tiettyjen sairauden riskin 
vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien 
terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä säädetään sen liitteeseen I 
sisältyvien terveysväitteiden lisäämisestä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteenä olevaan 
unionissa sallittujen terveysväitteiden luetteloon,

J. ottaa huomioon, että terveysväite, jonka mukaan "dokosaheksaeenihapon (DHA) 
nauttiminen tukee alle 12 kuukauden ikäisten imeväisten näön normaalia kehitystä" on 
niiden väitteiden joukossa, jotka olisi komission asetusluonnoksen mukaan lisättävä 
unionin sallittujen väitteiden luetteloon,

K. ottaa huomioon, että yleisesti hyväksytyt tieteelliset todisteet osoittavat, että rintamaidossa 
oleva DHA edistää pikkulasten näön kehitystä,

L. katsoo, että äidinmaidonvastikkeisiin ja muihin pikkulapsille tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin lisätty synteettisesti valmistettu DHA on kuitenkin tällöin erilaisessa 
biologisessa ympäristössä kuin rintamaidossa, joka on yksilökohtainen elävä aine ja joka 
sisältää koentsyymejä ja tekijöitä, jotka mahdollistavat rasvojen optimaalisen toiminnan,

M. ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen komissiolle 
toimittamissa lausunnoissa todetaan, että paneeli ei olisi voinut tulla johtopäätökseen, 
jonka mukaan pikkulapsen nauttiman DHA:lla täydennetyn äidinmaidonvastikkeen ja 
lapsen näönkehityksen välillä on syy-seuraussuhde, ottamatta huomioon hakijan 
teollisoikeuden alaisia tutkimuksia1,

N. ottaa huomioon, että elintarviketurvallisuusviranomaiselle ei esitetty mitään tutkimuksia, 
joissa olisi tarkasteltu DHA-lisän vaikutuksia näköön kuuden kuukauden iästä alkaen 

                                               
1 The EFSA Journal (2009) 941, s. 3-14.
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sellaisten lasten kohdalla, jotka saivat syntymästään alkaen äidinmaidonvastiketta, johon 
ei ollut lisätty DHA:ta1,

O. ottaa huomioon, että Cochrane Library'n vuonna 2008 julkaiseman DHA:ta ja 
neurologisen kehityksen välistä yhteyttä koskevan järjestelmällisen tarkastelun2

perusteella täysaikaisten lasten ruokkimisesta äidinmaidonkorvikkeella, johon on lisätty 
DHA:ta ja muita vastaavia pitkäketjuisia rasvahappoja, ei ole todistetusti hyötyä näön, 
tajunnan tai fyysisen kasvun kannalta,

P. ottaa huomioon, että British Medical Journal -lehdessä kesäkuussa 2010 julkaistun 
raportin (Kathy Kennedy et al.)3 mukaan tytöt, joita oli ravittu DHA-täydennetyllä 
äidinmaidonkorvikkeella, olivat kymmenen vuoden kuluttua keskimääräistä painavampia 
ja heillä oli korkeampi verenpaine,

Q. katsoo, että DHA-lisän käytön mahdollisia vaikutuksia, sekä hyödyllisiä että haitallisia, on 
tutkittava enemmän, ennen kuin DHA:n käytön äidinmaidonkorvikkeissa ja pikkulasten 
elintarvikkeissa voidaan väittää olevan hyödyllistä,

R. katsoo, että komission asetusluonnokseen sisältyvä dokosaheksaeenihappoa (DHA) ja 
näön kehitystä koskeva terveysväite voisi näin ollen olla harhaanjohtava ja siten asetuksen 
(EY) N:o 1924/2006 3 artiklan a) kohdan vastainen kyseisen asetuksen johdanto-osan 10 
kappaleessa asetettujen tavoitteiden valossa,

S. ottaa huomioon, ettei äidinmaidonvastikkeeseen lisätyn DHA:n vaikutuksesta pikkulapsiin 
vallitse selkeää tieteellistä yhteisymmärrystä, mikä on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 5 ja 
6 artiklassa asetettujen vaatimusten vastaista, kun otetaan huomioon kyseisen asetuksen 
johdanto-osan kappaleissa 10, 14, 17 ja 23 asetetut tavoitteet,

1. katsoo, että luonnos komission asetukseksi tiettyjen lasten kehitykseen ja terveyteen 
viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän 
epäämisestä ei ole yhteensopiva asetuksen (EY) N:o 1924/2006 tavoitteen ja sisällön 
kanssa;

2. vastustaa komission asetusluonnoksen hyväksymistä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 The EFSA Journal (2009) 941, s. 11-14.
2 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.
3 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-
chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch 
Dis Child 2010 95: 588-595 originally published online June 1, 2010.


