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LYHYET PERUSTELUT

Erityisruokavaliota noudattaville tarkoitetut elintarvikkeet ovat olleet keskeisellä sijalla 
unionin lainsäädännössä, mikä kertoo turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden 
markkinakysynnästä. Erityiselintarvikkeiden aiemmin kapea markkinasegmentti on viime 
vuosina kasvanut merkittävästi, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, miten kaikille 
tarkoitetut elintarvikkeet ja erityisryhmien elintarvikkeet voidaan erottaa toisistaan. Tämä 
kehitys on otettu huomioon ehdotetussa lainsäädäntökehyksessä, ja siksi valmistelija 
kannattaakin laajasti ehdotuksen tavoitteita.

Yleisiä huomioita
Vaikka erityisruokavaliovalmisteita koskevia kansallisia säännöksiä on jo aiemmin yritetty 
yhdenmukaistaa, niiden välillä on edelleen suuria eroja. Nämä erot muodostavat esteitä 
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle, luovat tarpeettomia sääntelyrasitteita elintarvikealan 
yrityksille ja viime kädessä vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa. 

Valmistelija katsoo, että samankaltaisia tuotteita on käsiteltävä samalla tavoin kaikkialla 
unionissa ja lisäksi on varmistettava kuluttajien asianmukainen tiedonsaanti ja 
mahdollistettava tavaroiden vapaa liikkuvuus ja yhtäläiset kilpailuolosuhteet. On poistettava 
säännöt, joista on tullut tarpeettomia tai ristiriitaisia tai jotka ovat mahdollisesti muiden 
sääntöjen kanssa yhteensopimattomia. Heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien ja 
erityisruokavaliota noudattavien suojelusta on huolehdittava. Komission ehdottamaa 
erityisruokavaliovalmisteiden yhteistä oikeudellista järjestelmää onkin pidettävä merkittävänä 
edistysaskeleena kohti kuluttajien turvallisuuden parantamista ja tilanteen selkeyttämistä sekä 
kuluttajien että tuottajien hyväksi.
Valmistelija pitää ratkaisevan tärkeänä, että yksityiskohtainen vakiomuotoinen 
ennakkohyväksyntämenettely koskee kaikkia imeväisille ja pikkulapsille sekä erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita. Turvallisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi menettely on annettava riippumattoman elimen toteutettavaksi, ja sen on 
perustuttava ajantasaiseen tieteelliseen tietoon (ja tutkimukseen).

Ehdotuksessa keskitetään erityisruokavaliovalmisteita koskevat ilmoitusvelvollisuudet ja 
hyväksyntämenettelyt komissiolle, mikä poistaa useita nykyisiä markkinaesteitä. Tässä 
yhteydessä valmistelija pitää myönteisenä, että otetaan käyttöön "unionin luettelo sallituista 
aineista" (11 artikla), joka korvaa nyt käytössä olevat kolme erillistä luetteloa ja selkeyttää 
näin alan tilannetta. Jotta siirtymäprosessi sujuisi hyvin, valmistelija kehottaa komissiota 
laatimaan luettelon ajallaan ja päivittämään sitä säännöllisesti sekä huolehtimaan siitä, että 
luodaan toimiva tapa liittää aineita luetteloon (11 artiklan 3 kohdassa esitetyllä tavalla). 

Tutkimus ja innovointi
Valmistelija katsoo, että erityiselintarvikkeita koskevan unionin lainsäädännön parantamisen 
lisäksi on investoitava tutkimukseen ja innovointiin, koska näin voidaan kehittää uusia ja 
parempia käytäntöjä, tuotteita ja prosesseja. Valmistelija kiinnittää huomiota lisäksi siihen, 
että elintarvikkeiden terveellisyyttä ja turvallisuutta käsitellään myös tutkimuksen ja 
innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman elintarviketurvaa koskevassa luvussa. On myös 
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erittäin tärkeää tukea erityisruokavaliovalmisteiden alan yhdistettyä tutkimus- ja 
innovointitoimintaa. 

Komission ehdotuksessa esitetyt oikeudelliset muutokset, kuten diabeetikoille tarkoitettujen, 
vähägluteenisten ja urheiluelintarvikkeiden poissulkeminen sekä unionin luettelon 
käyttöönotto, eivät missään tapauksessa saisi estää innovointia. Koska 
erityisruokavaliovalmisteita koskeva tieteellinen tieto lisääntyy jatkuvasti, on säilytettävä 
menettelyjen joustavuus, jotta voidaan edistää näiden alojen tutkimusta ja innovointia.

Pienet ja keskisuuret yritykset
Valmistelija haluaa varmistaa, että erityisruokavaliovalmisteita koskevan puitedirektiivin 
kattamien elintarvikkeiden lainsäädännöllisen sääntelyn mahdolliset muutokset eivät vaikuta 
kohtuuttomasti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ne eivät myöskään saa vähentää avoimuutta 
ja/tai luoda tarpeettomia rasitteita elintarvikealan toimijoille. Nykyhetken tietojen mukaan 
pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävimpiä toimijoita erityisruokavaliovalmisteiden 
alalla, joka on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Valmistelija on huolissaan siitä, että 
lainsäädännöllinen rasite on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, ja on sitä mieltä, että koko 
markkinasegmentti hyötyy, kun sääntelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On tärkeää, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
elintarvikeryhmien valmistuksessa käytetyt 
ainekset ovat sellaisia, että voidaan 
varmistaa niiden henkilöiden erityiset 
ravitsemukselliset tarpeet, joille ne on 
tarkoitettu, että ne soveltuvat kyseisille 
henkilöille, ja että elintarvikkeiden 
ravintoarvon määritys perustuu yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon. Tämä 
tulisi osoittaa käytettävissä olevaa 
tieteellistä tietoa koskevalla 
järjestelmällisellä katsauksella.

(17) On tärkeää, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
elintarvikeryhmien valmistuksessa käytetyt 
ainekset ovat sellaisia, että voidaan 
varmistaa niiden henkilöiden erityiset 
ravitsemukselliset tarpeet, joille ne on 
tarkoitettu, että ne soveltuvat kyseisille 
henkilöille, ja että elintarvikkeiden 
ravintoarvon määritys perustuu yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon. Tämä 
tulisi osoittaa käytettävissä olevaa 
tieteellistä tietoa koskevalla 
järjestelmällisellä ja riippumattomalla
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katsauksella.

Or. en

Perustelu

Erityisruokien ravitsemuksellista asianmukaisuutta koskevan tiedon on oltava paitsi 
järjestelmällistä myös riippumattomaan arviointiin perustuvaa, jotta taataan tällaisen tiedon 
luotettavuus ja yleinen hyväksyminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
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ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Olisi myös 
varmistettava, että luodaan selkeä ja 
joutuisasti etenevä menettely, jossa 
kuluttajien terveyden suojelu otetaan 
asianmukaisesti huomioon, jotta 
tieteellisen ja teknisen innovoinnin 
tuloksena syntyvät elintarvikkeet voidaan 
saattaa nopeasti markkinoille. 

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa 19 määritellyillä delegoiduilla säädöksillä olisi varmistettava 
muun muassa, että tieteellisen ja teknisen innovoinnin tuloksena syntyvät elintarvikkeet 
voidaan saattaa nopeasti markkinoille selkeän, joutuisasti etenevän menettelyn jälkeen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asiamukaiset siirtymätoimenpiteet 
ovat tarpeen, jotta elintarvikealan toimijat 
voivat mukautua tämän asetuksen 
vaatimuksiin,

(29) Asianmukaisten 
siirtymätoimenpiteiden lisäksi
elintarvikealan toimijat tarvitsevat tukea ja 
ajantasaista tietoa, jotta ne voivat 
mukautua tämän asetuksen vaatimuksiin,

Or. en

Perustelu

Asianmukaisten siirtymätoimenpiteiden lisäksi elintarvikealan toimijoille on annettava tukea 
ja ajantasaista tietoa, jotta ne voivat mukautua tämän asetuksen vaatimuksiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 
ravintotarpeen, joille se on tarkoitettu, ja 
soveltuu heille.

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen ja 
riippumattomasti arvioitujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden
ravintotarpeen, joille se on tarkoitettu, ja 
soveltuu heille.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistusta 1 koskevaa perustelua.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuluttajille on annettava riittävästi 
tietoa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, eivätkä 
tiedot saa olla harhaanjohtavia.

3. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja 
mainonta eivät saa olla harhaanjohtavia, ja 
niissä on

a) annettava riittävästi tietoa kuluttajille, 
ja
b) niiden on perustuttava 
riippumattomien lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian 
asiantuntijoiden kuulemiseen, ja niissä on 
otettava huomioon niiden henkilöiden 
erityistarpeet, joille elintarvikkeet on 
tarkoitettu.
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Or. en

Perustelu

Katso tarkistusta 6 koskevaa perustelua.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan
asiantuntijat.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset eivät saa estää sellaisten 
hyödyllisten tietojen tai suositusten 
levittämistä, jotka on tarkoitettu
ainoastaan lääketieteen, ravitsemuksen tai 
farmasian asiantuntijoille tai muille äitiys-
ja lastenhoitoalan asiantuntijoille.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 4 kohdan säännös on nykyisellään tarpeeton ja harhaanjohtava. On kohtuutonta 
rajoittaa hyödyllisen tiedon levittäminen vain joidenkin asiantuntijoiden tehtäväksi. 
Valmistelija ehdottaakin, että 9 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevia vaatimuksia täydennetään riippumattomien asiantuntijoiden 
kuulemisella. Tämä ei saa estää sellaisten hyödyllisten tietojen tai suositusten levittämistä, 
jotka on tarkoitettu ainoastaan kyseisen alan asiantuntijoille tai muille äitiys- ja 
lastenhoitoalan asiantuntijoille.


