
CM\786503FI.doc PE414.110v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Vetoomusvaliokunta

7.7.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1037/2007, Jill Bell, Irlannin kansalainen, Irish Association of 
Health Stores -yhdistyksen puolesta, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämistä koskevasta direktiivistä 2002/46/EY

Vetoomus nro 1184/2007, esittäjä Grace Kinirons, Irlannin kansalainen, 
Irlannin ravintoterapeuttien puolesta, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämistä koskevasta direktiivistä 2002/46/EY

Vetoomus nro 1419/2008, Robert Verkerk, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Alliance for Natural Health  järjestön puolesta, kiireellisestä 
tarpeesta tarkistaa riskinarviointi- ja valvontamenetelmiä, joilla aiotaan 
rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia käyttää vitamiineja ja kivennäisaineita

Vetoomus nro 1849/2008, Alan G. Ruth, Irlannin kansalainen, Irlannin 
terveysruokaliikkeiden yhdistyksen puolesta, ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetusta 
direktiivistä 2002/46/EY

Vetoomus nro 0415/2009, P. A., Ruotsin kansalainen, ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetusta direktiivistä 
2002/46/EY

1. Yhteenveto vetoomuksista

Vetoomus nro 1037/2007

Irish Association of Health Stores -yhdistys on kauppayhdistys, johon kuuluu 80 prosenttia 
Irlannin terveysruokaliikkeistä. Se kannattaa ravintolisiä koskevia säännöksiä, mutta sen 
mielestä ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä koskeva 
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direktiivi 2002/46/EY on epäasianmukainen ja suhteeton etenkin riskitasojen kohdalla. 
Vaikka kattoarvoja ei ole vielä julkaistu, on selvää, että ne rajoittavat epäoikeudenmukaisesti 
mahdollisuutta käyttää ravintolisiä, jotka ovat todistetusti turvallisia ja tehokkaita ja joita on 
käytetty Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 40 vuoden ajan. Irish Association 
of Health Stores -yhdistyksen mielestä jäsenvaltioiden pitäisi voida valita, tekeekö päätöksen 
viranomainen, kuluttaja ja/tai asianomainen organisaatio, ja varmistaa mahdollisuuden käyttää 
edellä mainittuja tuotteita, joita on perinteisesti myyty jäsenvaltioissa, etenkin Irlannissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vetoomus nro 1184/2007

Vetoomuksen esittäjät arvostelevat direktiivin määräyksiä. He haluavat varmistaa, että 
jäsenvaltiot, erityisesti Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta, joissa korkealaatuiset ravintolisät 
ovat perinteisesti olleet vapaasti saatavilla, säilyttävät jatkossakin valinnanvapautensa. He 
vaativat, että Irlannin hallitus ja Euroopan komissio kunnioittavat ja säilyttävät kuluttajien ja 
terveydenhuoltoalalla työskentelevien henkilöiden vapauden tehdä terveydenhoitoon liittyviä 
valintoja ja erityisesti vapauden käyttää muita kuin luonnonmukaisia ravintolisiä ja 
lisävitamiineja, jotka ovat olleet vapaasti saatavilla Irlannissa ja muualla jo 40 vuotta. Tätä 
valinnanvapautta ei tulisi vaarantaa direktiivin ehdottamalla ja Irlannin 
elintarviketurvallisuusviranomaisen suosittelemalla tavalla.

Vetoomus nro 1419/2008

Vetoomuksen esittäjä vaatii, että komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA) käsiteltävänä olevia kuluttajien vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttöä rajoittamaan 
pyrkiviä arviointi- ja valvontamenetelmiä tarkistettaisiin kiireellisesti. Vetoomuksen esittäjä 
pelkää, että aihetta koskevan eurooppalaisen lainsäädännön (direktiivin 2002/46/EY) 
tarkistaminen ja yhtenäistäminen johtaa kuluttajien valinnanvapauden rajoittamiseen ja 
aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille. On 
kuitenkin hyvin vähän tai ei ollenkaan todisteita siitä, että nykyiset, liian korkeiksi väitetyt 
ravintolisäannokset vaikuttaisivat haitallisesti kansanterveyteen. Vetoomuksen esittäjä on 
myös sitä mieltä, että nykyiset tutkimusmenetelmät ovat puutteellisia ja niitä olisi 
tarkistettava. Hän vaatii viimeisimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvan 
riippumattoman tutkimuksen suorittamista.

Vetoomus nro 1849/2008

Vetoomuksen esittäjä haluaa kiinnittää Euroopan parlamentin huomion ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2002/46/EY kielteisiin 
vaikutuksiin. Hän väittää, että sallittujen enimmäismäärien asettaminen elintarvikkeiden 
sisältämille vitamiineille ja mineraaleille vaikuttaa kielteisesti kuluttajien terveyteen ja johtaa 
useiden tällaisia ravintolisiä Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuottavien pk-
yritysten lakkauttamiseen.

Vetoomus 0415/2009,

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että direktiivissä säädetään ravintolisien suurimmista 
sallituista määristä. Tämä vahingoittaa ravintolisiin erikoistuneita pohjoismaisia yrityksiä, 
sillä niiden tuotteiden sisältämien ravintolisien määrät ylittävät direktiivissä asetetut rajat. 
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Lisäksi siitä on haittaa kuluttajille, jotka tarvitsevat suuria ravintolisämääriä: he eivät saa niitä 
ravinnostaan siksi, että maaperästä puuttuu vitamiineja ja mineraaleja. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että enimmäismäärien vahvistaminen on haitaksi kansanterveydelle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus 1037/2007: otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2008.
Vetoomus 1184/2007: otettiin käsiteltäväksi 8. maaliskuuta 2008.
Vetoomus 1419/2008: otettiin käsiteltäväksi 5. maaliskuuta 2009.
Vetoomus 1849/2008: otettiin käsiteltäväksi 9. huhtikuuta 2009.
Vetoomus 0415/2009: otettiin käsiteltäväksi 24. kesäkuuta 2009.

Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus vetoomuksiin 1037/2007 ja 1184/2007, saatu 26. syyskuuta 2008.

Vetoomusten esittäjät arvostelevat ravintolisiä koskevaa direktiiviä 2002/46/EY ja erityisesti 
vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien vahvistamista näille tuotteille. Lisäksi he 
asettavat kyseenalaiseksi vitamiinien ja kivennäisaineiden korkeiden annosten saantia 
koskevan tieteellisen turvallisuusarvioinnin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat ravintolisiä koskevan direktiivin 2002/46/EY 
10. kesäkuuta 2002, ja sitä sovelletaan täysimääräisesti 1. elokuuta 2005 alkaen.

Direktiivissä vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt ravintolisien merkintään ja erityiset säännöt 
vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttöä varten ravintolisissä. Tavoitteena on helpottaa 
kyseisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta, varmistaa kansanterveyden suojelun korkea taso ja 
luoda valmistajia varten selkeä sääntelyjärjestelmä.

Euroopan yhteisön tuomioistuin on yhdistetyissä asioissa C-154/04 ja C-155/04 Alliance for 
Natural Health, Kok. 2005, s. I-6451 tutkinut useita direktiiviä 2002/46/EY koskevia 
kysymyksiä, muun muassa mahdollisia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen sekä 
elinkeinovapauden loukkauksia. Euroopan yhteisön tuomioistuin on näitä asioita koskevassa 
tuomiossaan todennut, ettei mikään tällainen seikka vaikuta direktiivin pätevyyteen.

Vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta säädetään 
direktiivin 2002/46/EY 5 artiklassa. Säännöksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajien 
käytettävissä on mahdollisimman laaja valikoima turvallisia tuotteita, samalla kun vältetään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden liiallinen saanti, joka voi johtaa haitallisiin seurauksiin. 
Tässä yhteydessä komissio on riskien valvojana vastuussa ravintoaineiden enimmäisrajoista, 
mutta sen liikkumavara on rajattu perusteilla, jotka on otettava huomioon mainittuja rajoja 
vahvistettaessa. Komissio on aloittanut työn, mutta toimenpidettä ei ole vielä saatettu 
päätökseen.

Käsiteltäessä vitamiinien ja kivennäisaineiden liialliseen saantiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia yksi direktiivissä enimmäisrajojen vahvistamista varten asetetuista 
perusteista on se, että on otettava huomioon tieteellisen riskinarvioinnin avulla määritetyt 
kyseisten ravintoaineiden suurimmat turvalliset raja-arvot (eli ravintoaineen jatkuvan saannin 
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enimmäistaso, jolla ei todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia). 

Komissio on tähän liittyen pyytänyt elintarvikealan tiedekomiteaa ja sittemmin Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) antamaan direktiivin liitteessä I lueteltujen 
ravintoaineiden siedettäviä ylärajoja koskevat tieteelliset lausunnot. Tarvittaessa myös muiden 
kansainvälisten tieteellisten riskinarviointielinten työ otetaan huomioon.
Elintarvikeviraston tehtävästä on säädetty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä 
periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 
178/2002. Sen mukaan elintarvikeviraston on annettava riippumattomia tieteellisiä neuvoja 
yhteisön lainsäädännön tarpeisiin kaikilla aloilla, joilla on vaikutus elintarvikkeiden 
turvallisuuteen.
Direktiivin 2002/46/EY 5 artiklassa luetelluissa perusteissa säädetään myös, että erot eri 
väestöryhmien herkkyysasteiden välillä ja ravintoaineiden saanti muista ravintolähteistä on 
otettava huomioon, kun vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismääriä vahvistetaan.

Vetoomuksen esittäjien väitettä, jonka mukaan (EU:n lainsäädännössä elintarvikkeiksi 
luokiteltujen) ravintolisien käytöstä ei ole yli 40 vuoden käytön jälkeen kirjattu vakavia 
haittavaikutuksia, on arvosteltava sen tosiseikan pohjalta, että käytössä ei ole mitään 
järjestelmää elintarvikkeiden mahdollisesti aiheuttamien haittavaikutusten kirjaamiseksi.

Ravintolisiä koskevan direktiivin 2002/46/EY mukaisesti vahvistettavat vitamiinien ja 
kivennäisaineiden enimmäismäärät eivät vaikuta väestön erityisryhmille (kuten keliaakikoille) 
tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka kuuluvat erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 89/389/EY säännösten alaan.

Johtopäätös

Komissio pitää ravintolisiä koskevaa direktiiviä 2002/46/EY ja sen tulevia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien 
vahvistamista, pätevänä välineenä varmistaa, että sisämarkkinoille saatettavat tuotteet ovat 
turvallisia.

Vetoomusten esittäjien esittämistä muista seikoista komissio toteaa seuraavaa:

Direktiivissä on säädetty vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta, 
samoin kuin siinä käytettävistä perusteista. 
Komissio ei ole tehnyt vitamiinien ja kivennäisaineiden liiallisen saannin mahdollisia 
seurauksia koskevaa turvallisuusarviointia asetuksen 178/2002/EY säännöksen mukaisesti, 
vaan sen on tehnyt elintarvikealan tiedekomitea (SCF) ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA).

4. Komission vastaus vetoomuksiin 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 ja 
0415/2009, saatu 7. heinäkuuta 2009.

Kaikkiaan neljä ravintolisiä koskevaa vetoomusta, joissa käsitellään samoja kysymyksiä, on 
toimitettu Euroopan parlamentin käsiteltäviksi. Kolme vetoomusta esiteltiin 
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vetoomusvaliokunnan kokouksessa 19. tammikuuta 2009 (nro 1037/2007 Irish Association of 
Health Stores (IAHS) -yhdistyksen puolesta, nro 1184/2007, Irlannin ravintoterapeuttien 
puolesta ja nro 1419/2008, Alliance for Natural Health (ANH) -järjestön puolesta) Irish 
Health Trade Association (IHTA) -yhdistyksen esittämässä vetoomuksessa nro 1894/2008 
toistuvat ANH:n ja IAHS:n vetoomuksissa esitetyt kommentit ja väitteet. Viimeisimmässä 
vastaanotetussa vetoomuksessa (nro 415/2009) tuodaan esiin Pohjoismaiden 
ravintolisämarkkinoita koskevia samanlaisia huolenaiheita.
Euroopan yhteisön tuomioistuin on 12. heinäkuuta 2005 antamassaan tuomiossa (yhdistetyt 
asiat C-154/04 ja C-155/04) torjunut direktiiviä 2002/46/EY vastaan esitetyt valitukset, jotka 
koskivat vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttöä ravintolisissä. Vetoomusten esittäjät ovat 
sittemmin pyrkineet kyseenalaistamaan erityisesti asianomaiset Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen toteuttamat riskinarvioinnit ja komission tavan käsitellä 
kyseisiä tuloksia. Vetoomusten esittäjät väittävät, että myrkyllisten aineiden riskinarviointiin 
soveltuvien riskinarviointimallien soveltaminen vitamiinien kaltaisten ravintolisien arviointiin 
tuottaa liian tiukkoja raja-arvoja. Vetoomusten esittäjät vetoavat edelleen tämän 
vahingoittavan perusteettomasti ravintolisiin erikoistuneita yrityksiä, ja ne pitäisivät 
parempana merkintöihin eikä sääntelyyn perustuvaa lähestymistapaa.
Riippumattomista tieteellisistä asiantuntijoista koostuva EFSAn lautakunta, joka käsittelee 
elintarvikkeiden lisäaineita ja ravintolisiä, toteutti kyseisen kritiikin kohteena olevan 
riskinarvioinnin asetuksessa 178/2002/EY annettujen sääntöjen mukaisesti, joilla varmistetaan 
erityisesti EFSAn tieteellisten neuvojen riippumattomuus ja avoimuus. Komissio ei voi näin 
ollen hyväksyä esitettyä kritiikkiä.
Vetoomusten esittäjät näyttävät myös odottavan, että riskinarviointi tuottaa sellaiset 
suurimmat sallitut lisäainepitoisuudet että 85 prosenttia nykyisin kaupan olevista ravintolisistä 
häviävät markkinoilta. Komissio pitää tällaisia arveluita täysin aiheettomina ja 
perusteettomina.
Nämä huolenaiheet on jo esitetty komissiolle. Komissio pyysi vastauksessaan IHTAa 
täsmentämään, mitä tarkoitetaan termillä "higher potency supplements" (erittäin tehokkaat 
ravintolisät), ja esittämään tietoja, jotka tukisivat väitteitä kyseisten tuotteiden 
mahdollisimman suurten pitoisuuksien mahdollisesta vaikutuksesta. Komissio ei ole vielä 
saanut mitään täsmällistä tietoa asiasta. Myöskään IAHS ja ANH eivät ole kyenneet antamaan 
asiaankuuluvia tietoja väitteidensä perusteeksi. IAHS:n antamat vähäiset tiedot eivät olleet 
luotettavia, ja ANH:n antamia tietoja korkeampia ravintolisäpitoisuuksia sisältävien tuotteiden 
jakelusta ei pidetty kattavina, koska ne eivät koskeneet koko alaa.
Jos komissio ei saa asiaankuuluvia ja luotettavia tietoja vetoomusten esittäjien väitteiden 
tueksi, se pitää edelleen väitteitä pelkkänä spekulaationa.
Enimmäismäärien määrittämistä koskevan menettelyn aikana komissio toteutti julkisen 
kuulemisen enimmäismäärien asettamiseksi ja julkaisi kesäkuussa 2006 keskusteluasiakirjan, 
jossa yksilöitiin tärkeimmät asian käsittelyssä huomioon otettavat kysymykset ja saatiin 
selville asianomaisten sidosryhmien näkemykset siitä, millä tavalla näitä kysymyksiä 
voitaisiin käsitellä. Vastaukset tähän kuulemiseen ovat saatavilla terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosaston verkkosivulla 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm. 
Komissio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten sidosryhmien kanssa ja niiden avulla sekä 
käyttää niiden kehittämiä malleja.
Komissio pitää ravintolisiä koskevaa direktiiviä 2002/46/EY ja sen tulevia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien 
vahvistamista, pätevänä välineenä varmistaa, että sisämarkkinoille saatettavat tuotteet ovat 
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turvallisia.


