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elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 42

hylkää komission ehdotuksen.

Or. en

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 43
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

-1 a. On tärkeää pitää mielessä, että 
monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio 
on hyvän terveyden edellytys ja että 
yksittäisillä tuotteilla on 
kokonaisruokavalion kannalta vain 
suhteellisen pieni merkitys sekä että 
ruokavalio on ainoastaan yksi niistä 
monista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
tiettyjen ihmisen sairauksien 
puhkeamiseen. Muut tekijät kuten ikä, 
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geneettinen taipumus, liikunnan määrä, 
tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien 
puhkeamiseen. Nämä tekijät on otettava 
huomioon Euroopan unionin terveyttä 
koskevien eri suositusten yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Tämä muistutus on esitettävä heti asetuksen alussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 44
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Tätä asetusta ei sovelleta kaupallisessa tai 
muussa viestinnässä käytettäviin 
yksinkertaisiin ilmoituksiin, jotka liittyvät 
kansanterveysviranomaisten kampanjoihin, 
joissa kannustetaan syömään terveyssyistä 
tiettyjä elintarvikkeita ja annetaan 
esimerkiksi suosituksia hedelmien, 
vihannesten ja rasvaisen kalan 
annosmääristä.

Or. en

Perustelu 

Asetuksella ei pidä estää jäsenvaltioiden viranomaisten terveyskampajoissa tapahtuvaa 
tiedottamista terveellisestä ruokavaliosta eikä elintarvikkeiden vastaavia merkintöjä, 
mainontaa tai esittelyä. Jäsenvaltioissa on esimerkiksi hedelmien, vihannesten ja rasvaisen 
kalan syömistä edistäviä kampanjoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 45
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
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lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY on vahvistettu 
erityisiä säännöksiä erityisravinnoksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkinnöistä etenkin 
tällaisten elintarvikkeiden erityisten 
ravitsemuksellisten ominaisuuksien osalta. 
Niinpä osaa tämän asetuksen säännöksistä 
ei sovelleta erityisravinnoksi tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin. Siksi on tarpeen rajata 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja 
terveysväittämät pois tämän asetuksen 
soveltamisalasta sikäli kuin väittämiä 
tarvitaan ilmaisemaan tuotteiden 
soveltuvuus niiden käyttötarkoitukseen. 

Or. en

Perustelu 

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet on tarkoitettu erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita 
omaaville ihmisille. Ehdotetun asetuksen tietyt osat eivät ole kyseisiin elintarvikkeisiin 
sopivia. Tarkistuksella halutaan selventää asetuksen 1 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään, 
että asetuksen soveltaminen ei rajoita erityisruokavaliovalmisteita koskevien 
erityissäännösten soveltamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan

Tarkistus 46
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Kansalliset vapaaehtoiset järjestelmät, 
joissa ravintoainemerkinnät on sijoitettu 
pakkausten etupuolelle, jotka jäsenvaltio 
hyväksyy ja jotka ovat tämän asetuksen 
periaatteiden mukaisia, eivät ole kiellettyjä. 

Or. en

Perustelu 

Joiden jäsenvaltioiden hallitukset tutkivat ja kehittävät paraikaa mahdollisimman 
kuluttajaystävällisiä tapoja sijoittaa ravintoainemerkinnät pakkausten etupuolelle. Kun 
kansalliset viranomaiset ovat ottaneet järjestelmän käyttöön ja siihen saakka, kunnes saadaan 
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yhteisön järjestelmä, kansallisia järjestelmiä ei kielletä, kunhan ne ovat sopusoinnussa tämän 
asetuksen periaatteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 47
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Kuluttajat saattavat luulla, että 
elintarvikkeilla, joita mainostetaan 
väittämin, on ravitsemuksellisia, 
fysiologisia tai muita terveyteen liittyviä 
etuja verrattuna vastaaviin tai muihin 
tuotteisiin, joihin tällaisia ravintoaineita ei 
ole lisätty. Tämä saattaa kannustaa 
kuluttajia tekemään valintoja, jotka 
vaikuttavat itse kullakin suoraan 
yksittäisten ravintoaineiden tai muiden 
aineiden kokonaissaantiin tavalla, joka on 
ravitsemustieteellisten suositusten 
vastainen. Tämän mahdollisen 
epätoivottavan vaikutuksen torjumiseksi on 
aiheellista asettaa väittämin varustettuja 
tuotteita koskevia rajoituksia. Esimerkiksi 
tiettyjen aineiden osuus tuotteessa, kuten 
tuotteen alkoholipitoisuus tai tuotteen 
ravintosisällön luonne ovat asianmukaisia 
perusteita sen ratkaisemiseksi, voidaanko 
tuotteeseen liittää väittämä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu 

Pelkkä ravitsemus- ja terveysväittämien "epätoivottavan" vaikutuksen lisääminen johdanto-
osan kappaleeseen ei voi toimia perusteena "ravintosisällöille" ja ravitsemus- ja 
terveysväittämien lisäkielloille komission ehdotuksessa. Tämä koskee erityisesti oletettua
perustelua sellaisten ravitsemus- ja terveysväittämien täyskiellolle, jotka koskevat yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 6 artiklan mukaan riittävä riskien arviointi ja analyysi – pelkän 
oletetun yhteyden ilmoittamisen asemesta – on ennakkoehto elintarvikelainsäädännön 
standardoinnille. Ilman vaadittavaa riskianalyysia ei siis ole perusteita "ravintosisältöä" 
koskevalle lainsäädännön lähestymistavalle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Tarkistus 48
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Kuluttajat saattavat luulla, että 
elintarvikkeilla, joita mainostetaan 
väittämin, on ravitsemuksellisia, fysiologisia 
tai muita terveyteen liittyviä etuja verrattuna 
vastaaviin tai muihin tuotteisiin, joihin 
tällaisia ravintoaineita ei ole lisätty. Tämä 
saattaa kannustaa kuluttajia tekemään 
valintoja, jotka vaikuttavat itse kullakin 
suoraan yksittäisten ravintoaineiden tai 
muiden aineiden kokonaissaantiin tavalla, 
joka on ravitsemustieteellisten suositusten 
vastainen. Tämän mahdollisen 
epätoivottavan vaikutuksen torjumiseksi on 
aiheellista asettaa väittämin varustettuja 
tuotteita koskevia rajoituksia. Esimerkiksi 
tiettyjen aineiden osuus tuotteessa, kuten 
tuotteen alkoholipitoisuus tai tuotteen 
ravintosisällön luonne ovat asianmukaisia 
perusteita sen ratkaisemiseksi, voidaanko 
tuotteeseen liittää väittämä.

(6) Kuluttajat saattavat luulla, että
elintarvikkeilla, joita mainostetaan 
väittämin, on ravitsemuksellisia, fysiologisia 
tai muita terveyteen liittyviä etuja verrattuna 
vastaaviin tai muihin tuotteisiin, joihin 
tällaisia ravintoaineita ei ole lisätty. Tämä 
saattaa kannustaa kuluttajia tekemään 
valintoja, jotka vaikuttavat itse kullakin 
suoraan yksittäisten ravintoaineiden tai 
muiden aineiden kokonaissaantiin tavalla, 
joka on ravitsemustieteellisten suositusten 
vastainen. Tämän mahdollisen 
epätoivottavan vaikutuksen torjumiseksi on 
aiheellista asettaa väittämin varustettuja 
tuotteita koskevia rajoituksia. Esimerkiksi 
tuotteeseen mahdollisesti liitettävien 
väittämien määrittelyssä olisi hyödyllistä 
ottaa huomioon aineet, joista tuotteen 
ravintosisältötyyppi muodostuu.

Or. es

Perustelu 

Kaikissa tapauksissa on säilytettävä ja taattava mahdollisuus tiedottaa kuluttajille 
elintarvikkeiden ominaispiirteistä ja ominaisuuksista, mukaan lukien niiden saannista 
mahdollisesti aiheutuvat seuraukset, edellyttäen, että tuotteista on annettu todenmukaista ja 
tieteellisesti tutkittua tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 49
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää 
haitallisia aineita tai saasteita, kuten 
tonnikaloissa esiintyvä metyylielohopea tai 
rasvaisissa kaloissa esiintyvä 
PCB/dioksiini. Muut tuotteet voivat sisältää 
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kofeiinin tai hormonien kaltaisia aineita, 
jotka ovat joko yleisen tutkinnan alaisia tai 
joista keskustellaan tiedeyhteisössä. 
Harkittaessa tuotetta koskevan väittämän 
asianmukaisuutta olisi kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, voiko väittämä 
johtaa joidenkin haitallisten aineiden 
kulutuksen lisääntymiseen.

Or. en

Perustelu 

Elintarvikkeista, jotka sisältävät liian paljon haitallisia aineita tai tutkinnan alaisina olevia 
aineita, ei pitäisi luoda terveellistä mielikuvaa, koska se voi johtaa kyseisten elintarvikkeiden
liian suureen kulutukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Tarkistus 50
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Ravintosisällön luonnetta 
määriteltäessä voidaan ottaa huomioon eri 
ravintoaineiden ja sellaisten aineiden 
määrä, joilla on ravitsemuksellisia tai 
fysiologisia vaikutuksia, erityisesti rasva, 
tyydyttynyt rasva, transrasvahappojen, 
suola/natrium ja sokerit, joiden osuus 
kokonaisruokavaliosta ei suositusten 
mukaan saisi olla liian suuri, sekä 
tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät 
rasvat ja muut saatavilla olevat 
hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, 
kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. 
Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja 
elintarvikeryhmät, niiden osuus 
kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. 
Joidenkin elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen 
tehdä poikkeuksia vakiintuneesta 
ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä 
merkitys elintarvikkeella tai 
elintarvikeryhmällä on väestön 
ruokavaliolle. Tämä on teknisesti 

Poistetaan.
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monimutkaista. Asianomaisten 
toimenpiteiden hyväksyminen olisi 
annettava komission tehtäväksi.

Or. en

Perustelu 

Ravintosisällön luonteen määrittely objektiivisesti ja tieteellisesti voi osoittautua 
mahdottomaksi, koska elintarvikkeen vaikutusta terveyteen ei ole määritelty sen 
ravitsemuksellisen koostumuksen vaan sen käytön perusteella. Ihmiset syövät aterioita, jotka 
koostuvat yksittäisten elintarvikkeiden yhdistelmistä, eivät erillisistä elintarvikkeista. Siksi 
tällaisiin ravintosisältötyyppeihin perustuvat toimintalinjat ovat epäjohdonmukaisia ja 
johtavat mielivaltaisiin päätöksiin. Ravintosisältötyypit eivät ole tarkoituksenmukaisia 
myöskään terveyskasvatuksen näkökulmasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 51
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
voidaan ottaa huomioon eri ravintoaineiden 
ja sellaisten aineiden määrä, joilla on 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt 
rasva, transrasvahappojen, suola/natrium 
ja sokerit, joiden osuus 
kokonaisruokavaliosta ei suositusten 
mukaan saisi olla liian suuri, sekä 
tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät 
rasvat ja muut saatavilla olevat 
hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, 
kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. 
Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on 
otettava huomioon eri elintarvikkeet ja 
elintarvikeryhmät, niiden osuus 
kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. 
Joidenkin elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen 
tehdä poikkeuksia vakiintuneesta 
ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä 
merkitys elintarvikkeella tai
elintarvikeryhmällä on väestön 
ruokavaliolle. Tämä on teknisesti 
monimutkaista. Asianomaisten 

(7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
olisi otettava huomioon kaikkien eri 
ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, 
joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia. Ravintosisällön luonnetta 
määriteltäessä on otettava huomioon eri 
elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden 
osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys 
sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen 
tehdä poikkeuksia vakiintuneesta 
ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä 
merkitys elintarvikkeella tai 
elintarvikeryhmällä on väestön 
ruokavaliolle. Tämä on teknisesti 
monimutkaista. Asianomaisten 
toimenpiteiden hyväksyminen olisi 
annettava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen
tehtäväksi.
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toimenpiteiden hyväksyminen olisi 
annettava komission tehtäväksi.

Or. de

Perustelu 

Ravintosisällön määrittäminen on tieteellinen operaatio, ja se olisi annettava yksinomaan 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäväksi. Komission olisi tunnustettava 
nämä ravintosisällöt. Ravintosisällöissä ei saisi rajoittua kyseisen elintarvikkeen sokeri-, 
suola- ja rasvapitoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 52
Johdanto-osan 7 a kappale(uusi)

(7 a) Kuluttajien tarve saada luotettavaa ja 
puolueetonta tietoa käyttämiensä 
elintarvikkeiden laadusta kasvaa jatkuvasti. 
Ravintosisältötyypin perusteella voidaan 
antaa laatunimitys, joka antaa kuluttajalle 
tietoa sokeripitoisuudesta, 
natriumin/suolan, tyydyttyneen rasvan, 
transrasvahappojen ja muiden 
ravintoaineiden (vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja kuidun) määrästä. 
Kyseinen laatunimitys olisi tärkeä väline 
sydän- ja verisuonitautien ja syövän 
kaltaisten degeneratiivisten sairauksien 
ehkäisyssä.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 53
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Väittämän todenmukaisuuden 
varmistamiseksi lopputuotteen on 
sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä 
koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta 
taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, 

(9) Väittämän todenmukaisuuden 
varmistamiseksi lopputuotteen on 
sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä 
koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta 
taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, 
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jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen 
tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on 
myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, 
että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi 
merkittävä määrä ainetta, joka vastaa 
väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen 
vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada 
elintarvikemäärästä, joka kuuluu 
kohtuukulutuksen piiriin.

jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen 
tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on 
myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, 
että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi 
merkittävä määrä ainetta, joka vastaa 
väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen 
vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada 
elintarvikemäärästä, joka kuuluu 
kohtuukulutuksen piiriin. Aktiiviaineiden 
standardiarvojen, joissa otetaan huomioon 
vuodenajasta ja valmistusprosessista 
johtuvat muutokset, olisi oltava kaikkien 
ravintosisältöä koskevien selosteiden 
perustana. Vertailukelpoisten koetulosten 
varmistamiseksi on oltava käytettävissä 
yhdenmukaisia koemenetelmiä.

Or. en

Perustelu 

Kaikkien ravintosisältöselosteiden on perustuttava sekä yhtenäisiin koemenettelyihin että 
vaikuttavien aktiiviaineiden keskiarvoihin kuluttajien väärinymmärtämiseen johtavien väärien 
tulkintojen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 54
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Tieteellisten pohjan olisi oltava 
ravitsemus- ja terveysväittämien käytön 
tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava 
se.

(11) Tieteellisten pohjan olisi oltava 
ravitsemus- ja terveysväittämien käytön 
tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava 
se ja tieteellisen pohjan olisi oltava 
oikeassa suhteessa tuotteen tarjoamiin 
etuihin.

Or. fr

Perustelu 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetussa asetuksessa säädettyjen 
yleisten periaatteiden mukaisesti tässä asetuksessa olisi vahvistettava oikeasuhteisuuden 
tasot, jotka perustuvat tuotteesta esitetyn väittämän luonteeseen: sairastumisriskin 
vähenemiseen liittyvän väittämän edellyttämä tieteellinen pohja olisi korkeammalla tasolla 
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kuin elintoimintoja koskevalla väittämällä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 55
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Tieteellisten pohjan olisi oltava 
ravitsemus- ja terveysväittämien käytön 
tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava 
se.

(11) Tieteellisten pohjan on oltava 
ravitsemus- ja terveysväittämien käytön 
tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava 
se.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 56
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja 
terveysväittämin varustettuihin 
elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja 
näiden elintarvikkeiden mahdollinen 
vaikutus ruokailutottumuksiin ja 
ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien 
olisi voitava arvioida ravintonsa 
kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät 
on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin 
terveysväittämin varustettuihin 
elintarvikkeisiin.

(12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja 
terveysväittämin varustettuihin 
elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja 
näiden elintarvikkeiden mahdollinen 
vaikutus ruokailutottumuksiin ja 
ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien 
olisi voitava arvioida ravintonsa 
kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät 
on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin 
ravitsemus- ja terveysväittämin 
varustettuihin elintarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu 

Ravintoainemerkintä on yhtä tärkeä sekä ravitsemus- että terveysväittämien osalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 57
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista 
ravitsemusväittämistä ja niiden 
käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava 
tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, 
jotka on hyväksytty kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty 
yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on 
ajantasaistettava säännöllisin väliajoin. 
Vertailevien väittämien osalta 
loppukuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, 
mitkä tuotteet ovat vertailun kohteina.

(13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista 
ravitsemusväittämistä ja niiden 
käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava 
tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, 
jotka on hyväksytty kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty 
yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on 
ajantasaistettava säännöllisin väliajoin 
tieteen, tietämyksen ja tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Vertailevien 
väittämien osalta loppukuluttajalle on 
ilmoitettava selkeästi, mitkä tuotteet ovat 
vertailun kohteina.

Or. fr

Perustelu 

On tarpeen mukauttaa terveysväittämien luetteloa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta 
luettelossa otettaisiin mahdollisimman hyvin ja nopeasti huomioon uusi tietämys ja tekniikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 58
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On olemassa monia muita kuin 
ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat 
vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen 
liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista 
tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, 
ja on vaikeaa muotoilla kattava, 
todenmukainen ja merkityksellinen sanoma 
tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus 
käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja 
mainonnassa. Siksi on asianmukaista kieltää
psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien 
väittämien käyttö. 

(15) On olemassa monia muita kuin 
ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat 
vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen 
liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista 
tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, 
ja on vaikeaa muotoilla kattava, 
todenmukainen ja merkityksellinen sanoma 
tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus 
käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja 
mainonnassa. Siksi on asianmukaista 
edellyttää psykologisten ja käyttäytymiseen 
liittyvien väittämien käyttöä varten 
tieteellisiä todisteita.

Or. de
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Perustelu 

Väittämien arvioinnissa vertailukohtana on käytettävä tieteellisiä todisteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 59
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Laihdutukseen tarkoitetuista 
vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä 
helmikuuta 1996 annetussa komission 
direktiivissä 96/8/EY säädetään, että 
direktiivin kattamien tuotteiden 
merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa 
ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai 
määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä 
kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti 
yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole 
erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, 
markkinoidaan viittaamalla edellä 
mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn 
vähentää ruokavaliossa olevaa 
energiamäärää. Siksi on asianmukaista 
kieltää viittausten tekeminen tällaisiin 
ominaisuuksiin kaikkien elintarvikkeiden 
osalta.

(16) Laihdutukseen tarkoitetuista 
vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä 
helmikuuta 1996 annetussa komission 
direktiivissä 96/8/EY säädetään, että 
direktiivin kattamien tuotteiden 
merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa 
ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai 
määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä 
kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti 
yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole 
erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, 
markkinoidaan viittaamalla edellä 
mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn 
vähentää ruokavaliossa olevaa 
energiamäärää. Siksi on asianmukaista sallia
viittausten tekeminen tällaisiin 
ominaisuuksiin vain silloin, kun ne 
perustuvat riittäviin tieteellisiin todisteisiin.

Or. de

Perustelu 

Katso 11 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead, Linda McAvan

Tarkistus 60
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 
ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 
ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 
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jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja 
ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava 
toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. 
Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja 
väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja 
ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava 
toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. 
Siksi on tarpeen – elintarvikeviranomaisen 
kuulemisen jälkeen – hyväksyä sallittuja 
väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

Or. en

Perustelu 

Riippumattomien asiantuntijoiden on määritettävä "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat 
tiedot". Tämän vuoksi EFSA:n osallistuminen on välttämätöntä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 61
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 
ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 
jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja 
ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava 
toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. 
Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja 
väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 
ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 
jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja 
ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava 
toisenlaista arviointimenettelyä. Siksi on 
tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä 
koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

Or. de

Perustelu 

Katso 10 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 62
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 

(17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat 
ravintoaineiden tai muiden aineiden 
merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle 
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ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 
jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja 
ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava 
toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. 
Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja 
väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja 
jotka perustuvat vakiintuneeseen 
tieteelliseen asiantuntemukseen, olisi 
sovellettava toisenlaista arviointi- ja 
lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä 
sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa 
kuvataan ravintoaineen tai muun aineen 
tehtävä. 

Or. en

Perustelu 

Tarkistuksella halutaan selventää asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 63
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio on hyvän terveyden edellytys.
Yksittäisillä tuotteilla on vain suhteellisen 
pientä merkitystä kokonaisruokavalion 
kannalta. Ruokavalio on yksi monista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Muut tekijät 
kuten ikä, geneettinen taipumus, liikunnan 
määrä, tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien puhkeamiseen. 
Siksi on tarpeen soveltaa erityisiä 
merkintävaatimuksia väittämiin, jotka 
koskevat sairausriskin vähentämistä.

(19) Hyvän terveyden perusedellytys on 
monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio,
jossa otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioissa esiintyvät erilaiset 
ruokailutottumukset, jotka ovat arvo, jota 
on kunnioitettava ja joka on säilytettävä. 
Myös yksittäisellä tuotteella voi olla 
kiistämätön merkitys kokonaisruokavalion 
kannalta. Ruokavalio on yksi monista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Muut tekijät 
kuten ikä, geneettinen taipumus, liikunnan 
määrä, tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien puhkeamiseen. 
Siksi on tarpeen soveltaa erityisiä 
merkintävaatimuksia väittämiin, jotka 
koskevat sairausriskin vähentämistä.

Or. en

Perustelu 

Tarkistuksella halutaan turvata yksilön terveyden kannalta tärkeiden alueellisten tuotteiden 
tuotanto ja jakelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Tarkistus 64
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio on hyvän terveyden edellytys. 
Yksittäisillä tuotteilla on vain suhteellisen 
pientä merkitystä kokonaisruokavalion 
kannalta. Ruokavalio on yksi monista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Muut tekijät 
kuten ikä, geneettinen taipumus, liikunnan 
määrä, tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien puhkeamiseen. 
Siksi on tarpeen soveltaa erityisiä 
merkintävaatimuksia väittämiin, jotka 
koskevat sairausriskin vähentämistä.

(19) Monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio on hyvän terveyden edellytys 
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
erityiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
ruokailutottumukset. Ruokailutottumuksia 
ja perinteisiä tuotteita koskevat 
kulttuurierot on säilytettävä ja niitä on 
pidettävä hyvän terveyden 
perusedellytyksinä. Yksittäisillä tuotteilla on 
vain suhteellisen pientä merkitystä 
kokonaisruokavalion kannalta. Ruokavalio 
on yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
tiettyjen ihmisen sairauksien puhkeamiseen. 
Muut tekijät kuten ikä, geneettinen 
taipumus, liikunnan määrä, tupakan ja 
muiden päihteiden käyttö, ympäristötekijät 
ja stressi voivat myös vaikuttaa ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Siksi on tarpeen 
soveltaa erityisiä merkintävaatimuksia 
väittämiin, jotka koskevat sairausriskin 
vähentämistä.

Or. es

Perustelu 

Tarkistuksella halutaan turvata yksilön terveyden kannalta tärkeiden alueellisten tuotteiden 
tuotanto ja jakelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 65
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio on hyvän terveyden edellytys. 
Yksittäisillä tuotteilla on vain suhteellisen 
pientä merkitystä kokonaisruokavalion 
kannalta. Ruokavalio on yksi monista 

(19) Monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio on hyvän terveyden edellytys. 
Yksittäisillä tuotteilla on vain suhteellisen 
pientä merkitystä kokonaisruokavalion 
kannalta. Ruokavalio on yksi monista 
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tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Muut tekijät 
kuten ikä, geneettinen taipumus, liikunnan 
määrä, tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien puhkeamiseen. 
Siksi on tarpeen soveltaa erityisiä 
merkintävaatimuksia väittämiin, jotka 
koskevat sairausriskin vähentämistä.

tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen ihmisen 
sairauksien puhkeamiseen. Muut tekijät 
kuten ikä, geneettinen taipumus, liikunnan 
määrä, tupakan ja muiden päihteiden käyttö, 
ympäristötekijät ja stressi voivat myös 
vaikuttaa ihmisen sairauksien puhkeamiseen.

Or. fr

Perustelu 

Tarkistus on johdonmukainen 2 ja 13 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 66
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi 
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu 

Tässä johdanto-osan kappaleessa komissio pyrkii perustelemaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen terveysväittämien sanamuodon tarkistamisen. Kyseinen 
viranomainen vastaa kuitenkin vain tieteellisestä arvioinnista ja sillä ei ole viestinnän alan 
asiantuntemusta. Lisäksi sen paremmin elintarviketurvallisuusviranomainen kuin hakijatkaan 
eivät kykenisi arvioimaan vastaavia tekstejä kaikilla yhteisön kielillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 67
Johdanto-osan 20 kappale
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(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä. Lupamenettelyyn on 
sisällytettävä myös kuluttajapaneeli, joka 
arvioi väittämien havainnointia ja 
ymmärtämistä.

Or. en

Perustelu 

On välttämätöntä korostaa EFSA:n lausunnon merkitystä. Kuluttajat saattavat ymmärtää 
väittämän merkityksen eri tavalla kuin mikä on ollut asiantuntijoiden ja/tai alan teollisuuden 
tarkoitus. Tämän vuoksi lupamenettelyyn on sisällytettävä kuluttajapaneelin osuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 68
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on 
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä. Lupamenettelyssä olisi otettava 
huomioon väittämiin liittyvien käsitysten ja 
niiden ymmärtämisen arvioinnista 
vastaavien, Euroopan tasolla tai 
kansallisesti tunnustettujen 
kuluttajaryhmien antamat lausunnot.

Or. fr

Perustelu 

Kuluttajat saattavat käsittää väittämän merkityksen eri tavalla kuin tiedeyhteisö ja/tai 
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elintarvikeala on tarkoittanut. Siksi on tärkeää ottaa lupamenettelyssä huomioon 
kuluttajaryhmien mielipide.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 69
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi 
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
olisi otettava huomioon terveysväittämien 
täsmällinen sisältö ja esitystapa, jotta 
voidaan varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

Or. de

Perustelu 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen vastaa vain tieteellisestä arvioinnista ja 
lausunnossaan sen olisi tarkasteltava täsmällistä sisältöä sanamuodon asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 70
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Joissakin tapauksissa tieteellinen 
riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa 
kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa 
koskevan päätöksen pitäisi perustua. Siksi 
on otettava huomioon muut tarkasteltavana 
olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut 
tekijät.

(21) Joissakin tapauksissa tieteellinen 
riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa 
kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa 
koskevan päätöksen pitäisi perustua.

Or. de

Perustelu 

Katso 16 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 71
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Avoimuuden varmistamiseksi ja jo 
arvioituja terveysväittämiä koskevien 
hakemusten tarpeettoman toistumisen 
välttämiseksi tällaisista väittämistä on 
laadittava ”rekisteri”.

(22) Avoimuuden varmistamiseksi tällaisista 
väittämistä on laadittava ”rekisteri”.

Or. de

Perustelu 

Kyseessä ei ole "kiellettyjen" sanamuotojen luettelon laatiminen, vaan ratkaiseva tekijä on 
tietojen tieteellinen arviointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 72
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden 
tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on 
tarkoituksenmukaista suojella investointeja, 
joita innovoijat ovat tehneet kerätessään 
tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen 
mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää 
tutkimusten ja kokeiden tarpeeton 
toistuminen.

(24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden 
tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on 
tarkoituksenmukaista suojella investointeja, 
joita innovoijat ovat tehneet kerätessään 
tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen 
mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää 
tutkimusten ja kokeiden tarpeeton 
toistuminen. Vaikka innovoijien tekemien 
investointien suojaaminen on 
välttämätöntä, muiden kuin 
luottamuksellisten osien määrääminen 
julkisiksi on tärkeätä.

Or. en

Perustelu 

Kuten äskettäin hyväksytyssä muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevassa 
lainsäädännössä on säädetty, asiakirjojen pitäisi olla julkisia tietyn ajan, mutta samalla on 
varmistettava vaadittu luottamuksellisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 73
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Pienille ja keskisuurille yrityksille 
olisi annettava erityistä tukea asiakirjojen 
laadintaa ja keskitetyn arvioinnin 
aiheuttamia kustannuksia varten.

Or. fr

Perustelu 

Pk-yritysten ei pidä kärsiä tämän uuden järjestelmän käyttöönotosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 74
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Väittämin varustettujen 
elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi 
valvontaelimillä olisi oltava käytössään 
tavanomaisten välineiden ohella 
lisävälineitä, jotta voidaan varmistaa näiden 
tuotteiden tehokas valvonta.

(25) Väittämin varustettujen 
elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi 
valvontaelimillä olisi oltava käytössään 
tavanomaisten välineiden ohella 
lisävälineitä, kuten velvollisuus ilmoittaa 
mainituista väittämistä, jotta voidaan 
varmistaa näiden tuotteiden tehokas 
valvonta.

Or. en

Perustelu 

Terveysväittämien käytön seuranta on äärimmäisen tärkeätä. Terveysväittämiä koskeva 
ilmoitusvelvollisuus voisi parhaiten auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia valvomaan näiden 
väitteiden oikeellisuutta ja seuraamaan väestöön kohdistuvia terveysvaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête, Renate Sommer

Tarkistus 75
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

(29 a) Sopivan tilaisuuden tullen olisi 
käynnistettävä yleinen tiedotuskampanja 
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ravitsemukseen liittyvistä kysymyksistä sekä 
terveen ruokavalion noudattamisen 
tärkeydestä.

Or. fr

Perustelu 

Ylipainoisuus on muodostusmassa suureksi ongelmaksi Euroopan unionissa. Asetuksen 
antamisen yhteydessä olisikin tärkeää järjestää yleinen tiedotuskampanja 
ravitsemustottumuksista, jotta kansalaiset tiedostaisivat ongelman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 76
1 artiklan 2 kohta 

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
yksityis- tai suurkulutukseen tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta ei 
sovelleta hedelmiin ja vihanneksiin.

Or. el

Perustelu 

Hedelmät ja vihannekset on jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne ovat 
terveellisen ruokavalion tärkein osa, ja niiden suotuisa vaikutus terveyteen on itsestään selvä. 
Näin ollen näiden tuotteiden terveysväittämien käytölle ei pidä vaatia hyväksyntää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 77
1 artiklan 2 kohta

Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin

Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ravitsemus- ja 
terveysväittämiin, mukaan lukien kaikki 
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ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

tavaramerkki- ja esittämisnäkökohdat, 
jotka voivat sisältää ravitsemus- tai 
terveysväittämän, pakkausmerkinnät, 
esillepano ja mainonta. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu 

Kansanterveyden edistäminen kuuluu sekin tämän asetuksen tavoitteisiin. Tavaramerkit 
voivat välittää kuluttajille sekä ravitsemus- että terveysviestejä. Kuluttajien 
harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi ne on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. "The Food 
Doctor" -nimen tapaiset kauppanimet ovat selvästi harhaanjohtavia kuluttajan kannalta. 
Myös muut esittelynäkökohdat, kuten pakkaus, olisi otettava mukaan kuluttajien 
suojelemiseksi ja asetuksen soveltamisalan selventämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Peter Liese

Tarkistus 78
1 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

Sitä ei kuitenkaan sovelleta
elintarvikkeisiin, joita tarjotaan avoimesti 
eli jotka ovat esillä ja joita myydään ilman 
pakkausta, eikä hedelmiin ja vihanneksiin 
(tuoretuotteet).

Or. de

Perustelu 

Pienyritykset, kuten leipomot, jotka valmistavat tuotetta itse ja myyvät sitä suoraan omissa 
myyntitiloissaan, tulee sulkea tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 79
1 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
markkinoille saatettujen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja 
terveysväittämiin. Asetusta sovelletaan myös 
ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, 
ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 80
1 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin 19 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2826/2000 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista 
sisämarkkinoilla1 tarkoitettuja toimia 
lukuun ottamatta. Asetusta sovelletaan 
myös ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, 
ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin.

(1) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2. Muutettu 
asetuksella (EY) n° 2060/2004 (EUVL L 
357, 2.12.2004, s. 3)

Or. fr
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Perustelu 

Nykyisen tekstin sanamuoto on moniselitteinen ja sen perusteella voisi ajatella, että mainonta 
kattaa myös maataloustuotteiden menekinedistämisen, vaikka yhteisössä ja kansallisesti on 
olemassa maataloustuotteita koskevia yleisiä tiedotus- ja menekinedistämistoimia, joita 
yhteisön viranomaiset valvovat ja jotka on säilytettävä nimenomaan kuluttajien edun vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 81
1 artiklan 3 kohta

3. Ravitsemus- ja terveysväittämien, jotka 
eivät ole tämän asetuksen mukaisia, 
katsotaan olevan harhaanjohtavaa 
mainontaa neuvoston direktiivissä 
84/450/ETY säädetyin tavoin.

3. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
seuraavien yhteisön säännösten 
soveltamista:

– Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 
3 päivänä toukokuuta 1989, 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä1 sekä tämän 
direktiivin perusteella annetut direktiivit
– Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 1980, luontaisten 
kivennäisvesien hyödyntämistä ja 
markkinoille saattamista koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä2;
– Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 
päivänä marraskuuta 1998, ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta3;
– Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin 
yhteisestä markkinajärjestelystä;
– Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, 
annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, 
maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä;
– Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, 
annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, 
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tislattujen alkoholijuomien määritelmää, 
kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä 
säännöistä 
– Komission asetus (EY) N:o 94/2002, 
annettu 18 päivänä tammikuuta 2002, 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2826/2000 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä;
1. EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.
2. EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.
3EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. xm

Perustelu 

Viineistä, maustetuista viineistä ja tislatuista alkoholijuomista on jo annettu erityisiä 
yhteisösäännöksiä, jotka koskevat tuotteiden merkintöjä, kuvausta, esittelyä sekä niiden 
myynninedistämistä ja niistä tiedottamista. Nämä ovat asetukset 1493/1999, 1601/91, 
1576/89, 753/2002, 94/2002 ja 2826/2000.

Tällä erityisellä yhteisön lainsäädännöllä varmistetaan tuotteiden suojaaminen, markkinoiden 
avoimuus ja tuotteiden vapaa liikkuvuus ja katetaan samalla tehokkaasti uuden 
asetusehdotuksen tavoitteet, jotka koskevat kuluttajansuojelun korkean tason toteuttamista, 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden parantamista sisämarkkinoilla, talouden toimijoiden 
oikeusvarmuuden lisäämistä, rehdin kilpailun varmistamista elintarvikealalla sekä 
innovoinnin edistämistä ja suojelua elintarvikealalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Tarkistus 82
1 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
seuraavien yhteisön säädösten 
soveltamista:
– erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/398/ETY1 ja sen perusteella 
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annetut direktiivit,
– luontaisten kivennäisvesien 
hyödyntämistä ja markkinoille saattamista 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 
1980 annettu neuvoston direktiivi 
80/777/ETY2,
– ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annettu neuvoston direktiivi 98/83/EY3.
1. EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.
2. EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.
3EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. en

Perustelu 

On tehtävä selväksi, että harhaanjohtavasta mainonnasta ja tietyistä elintarvikkeista annetut 
yhteisön säännökset pysyvät voimassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 83
1 artiklan 4 kohta

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita.

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön jo
sisältyvien erityissäännösten ja erityisesti 
seuraavien säännösten soveltamista:
– luontaisten kivennäisvesien 
hyödyntämistä ja markkinoille saattamista 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 
1980 annettu neuvoston direktiivi 
80/777/ETY1,
– erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/398/ETY2,
– tislattujen alkoholijuomien määritelmää, 
kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä 
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säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 
1576/89 3, 
– maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annettu neuvoston asetus 
(ETY) N:o 1601/914, 
– levitettäviä ravintorasvoja koskevista 
vaatimuksista 5 päivänä joulukuuta 1994 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
2991/945,
– maito- ja maitotuotealan yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevista 
lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun 
maidon osalta 18 päivänä joulukuuta 1997 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
2597/976,
– viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 
päivänä toukokuuta 1999 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999 7 ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 
soveltamista koskevista eräistä 
yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä 
huhtikuuta 2002 annettu komission asetus 
(EY) N:o 753/20028,
– maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
19 päivänä joulukuuta 2000 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 2826/20009 ja 
kyseisen asetuksen soveltamisesta 18 
päivänä tammikuuta 2002 annettu 
komission asetus (EY) N:o 94/200210,
– ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä 
kesäkuuta 2002 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/46/EY11

1 EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.
2 EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.
3 EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1.
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4 EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.
5 EYVL L 316, 9.12.1994, s. 2.
6 EYVL L 351, 23.12.1997, s. 13.
7 EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
8 EYVL L 118, 4.5.2002, s. 1.
9 EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.
10 EYVL L 17, 19.1.2002, s. 20.
11 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. es

Perustelu 

Komissio perustelee ehdotustaan sillä, että yksi tärkeimmistä syistä uuden asetuksen 
antamiselle on asiaa koskevien erityismääräysten puute yhteisön tasolla, ottaen huomioon 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevat lukuisat erilaiset väittämät. Tämä siis tarkoittaa, 
että ehdotus ei ole perusteltu, jos erityismääräyksiä onkin olemassa. Ei ole tietenkään 
perusteltua antaa säännöksiä jo säännellystä asiasta. Tarkistus on annettu tämän periaatteen 
mukaisesti, pyrkien ulottamaan tekstiin aiemmat säännökset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 84
1 artiklan 4 kohta

4.Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita. 

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 10 
päivänä kesäkuuta 2002 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2002/46/EY ravintolisiä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä1 sisältyvien 
erityissäännösten soveltamista. 
1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. fr

Perustelu 

Tarkoituksena ei ole luoda tuotteille uutta, nykyisten säännösten kanssa päällekkäistä 
säännöstöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete 
Auken, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 85
1 artiklan 4 kohta

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita. 

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita 
ja ravintolisiä. 

Or. en

Perustelu 

Jotta ei ole epäselvyyttä siitä, sisältyvätkö ravintolisät tämän asetuksen soveltamisalaan, ne 
on mainittava 1 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 86
1 artiklan 4 kohta

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita. 

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten neuvoston direktiiviin 
89/398/EEC1 ja sen 
täytäntöönpanodirektiiveihin sisältyvien 
erityissäännösten soveltamista, jotka 
koskevat erityisruokavaliovalmisteita.

1 EYVLL 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Perustelu 

On tehtävä selväksi, että erityisvalmisteita koskeva yhteisön lainsäädäntö pysyy voimassa. 
Näin varmistetaan, että tiettyyn lääkinnälliseen käyttöön (sekä laitos- että kotihoidossa) 
tarkoitettuja elintarvikkeita voi käyttää edelleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 87
Artikla 1, kohta 4
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4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita. 

4. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamista, 
jotka koskevat erityisruokavaliovalmisteita 
ja erityisesti asetuksissa (ETY) N:o 
1576/891 ja 1601/922 sekä asetuksissa (EY) 
N:o 1493/19993 ja 753/20024 määriteltyjen 
perinteisten tuotteiden kuvausta, 
pakkausmerkintöjä ja esittelyä sekä niiden 
menekinedistämis- ja tiedotustoimia 
(asetukset (EY) N:o 2826/2000 ja (EY) N:o 
94/20025). 
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, 
annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, 
tislattujen alkoholijuomien määritelmää, 
kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä 
säännöistä (EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1). 
Viimeisin muutosasetus: Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1882/2003 (EUVL L 284 , 31.10.2003 s. 1).
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/92, 
annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten 
hyväksi (EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1). 
Viimeisin muutosasetus: Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1882/2003 (EUVL L 284 , 31.10.2003 ).
(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin 
yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 
179 , 14.7.1999, s. 1). Viimeisin 
muutosasetus: komission asetus (EY) N:o 
1795/2003 (EUVL L 262 , 14.10.2003, s. 
13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 753/2002, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2002, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 
soveltamista koskevista eräistä 
yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen 
viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, 
tarjontamuodon ja suojauksen osalta 
(EYVL L 118, 4.5.2002 s. 1). Viimeisin 
muutosasetus: komission asetus (EY) N:o 
1991/2004, (EUVL L 344, 20.11.2004 s. 9).
(5) Komission asetus (EY) N:o 94/2002, 
annettu 18 päivänä tammikuuta 2002, 
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maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2826/2000 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 17 , 
19.1.2002, s. 20). Viimeisin muutosasetus: 
komission asetus (EY) N:o 1803/2004 
(EUVL L 318 , 19.10.2004 s. 4).

Or. fr

Komission ehdotuksen perusteluissa katsotaan, että yksi tärkeimmistä syistä uuden asetuksen 
laatimiseen on, ettei yhteisössä ole säädetty erityisistä säännöksistä elintarvikkeiden 
merkinnöissä nykyään esiintyvistä monista väittämistä huolimatta. On turhaa säätää asiasta, 
josta on jo säädetty. Se on myös tämän tarkistuksen tavoitteena.

Viinit, maustetut viinit ja tislatut alkoholijuomat kuuluvat jo erityisen yhteisön lainsäädännön 
piiriin, jolla säännellään merkintöjä, kuvausta, esillepanoa sekä mainontaa ja tiedotusta. 
Kyseessä ovat asetukset 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 ja 2826/2000.

Tällä erityisellä yhteisön lainsäädännöllä varmistetaan tuotteiden suojaaminen, markkinoiden 
avoimuus ja viinin vapaa liikkuvuus ja katetaan samalla tehokkaasti uuden asetusehdotuksen 
tavoitteet, jotka koskevat kuluttajansuojelun korkean tason toteuttamista, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden parantamista sisämarkkinoilla, talouden toimijoiden oikeusvarmuuden 
lisäämistä, rehdin kilpailun varmistamista elintarvikealalla sekä innovoinnin edistämistä ja 
suojelua elintarvikealalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 88
1 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Kun tuote on selvästi elintarvikkeen tai 
ravintolisän määritelmän alainen, ja kun 
tuotetta koskeva väittämä on tämän 
asetuksen mukainen, siihen ei sovelleta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 
2001 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2001/83/EY1.
1 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

Or. en
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Perustelu 

Elintarvike tai ravintolisä, jonka väitetään edistävän henkilön fyysistä toimintakykyä ja joka 
on täydellisesti tämän asetuksen vaatimusten mukainen, voi siitä huolimatta olla kansallisten 
viranomaisten tulkinnan mukaan lääkeaine, mikä johtuu direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 
kohtaan ja 2 artiklan 2 kohtaan tehdyistä muutoksista, jotka antavat 
lääkeainelainsäädännölle etusijan elintarvikelainsäädäntöön nähden. Yrityksen on oltava 
varma siitä, että kun se laskee markkinoille uuden tuotteen, joka on täydellisesti tämä 
asetuksen mukainen, sitä vastaan ei ryhdytä toimenpiteisiin kansallisella tasolla direktiivin 
2001/83/EY perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 89
Artikla 1, kohta 4 a (uusi)

4a. Tätä asetusta ei sovelleta muutetussa 
neuvoston direktiivissä 89/104/ETY1

(tavaramerkkidirektiivi) ja muutetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/942

(yhteisön tavaramerkistä) tarkoitettuihin 
tavaramerkkeihin.
Muihin kaupallisiin tuotenimiin 
(tapaoikeudelliset tavaramerkit ja 
kauppanimet), joiden käyttö voi kuulua 
tämän asetuksen soveltamisalaan, ei 
sovelleta tämän asetuksen säännöksiä 
edellyttäen, että kun kauppanimi itsessään 
on ravitsemus- tai terveysväittämä, siihen 
on liitetty lisäksi luvallinen ravitsemus- tai 
terveysväittämä, kun nimeä käytetään 
elintarvikkeen merkinnöissä, mainonnassa 
tai esittelyssä. 
1 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1
2 EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1

Or. en

Perustelu 

Tavaramerkkien sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan aiheuttaisi suurta oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaisi nykyisten merkkien haltijoita, jotka ovat usein suuresti riippuvaisia 
merkkiensä tunnistamisesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Tarkistus 90
1 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 
ruokavalioiden seurantajärjestelmiin, jotka 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä 

Or. en

Perustelu 

Tällä asetuksella ei ole syytä pyrkiä kieltämään ruokavalion seurantajärjestelmiä, kuten 
painonvartijoita, jotka ovat Euroopassa tunnettuja ja jotka tarjoavat vilpittömiä mekanismeja 
painon alentamiseen. Tähän sisältyy myös tuotteiden merkitseminen, kun niiden rooli 
laihtumisessa on esitetty selvästi ohjelman yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Urszula Krupa

Tarkistus 91
1 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Tätä asetusta ei sovelleta 
jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädännön 
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 
annetussa ensimmäisessä neuvoston 
direktiivissä 89/104/ETY1 ja yhteisön 
tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 
annetussa muutetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 40/942 tarkoitettuihin 
tavaramerkkeihin.
1 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.
2 EYVL L 11, 14.1.1994, s.

Or. en

Perustelu 

Päällekkäisyyksien välttämiseksi on syytä viitata voimassa olevaan 
tavaramerkkilainsäädäntöön. Tähän sisältyvät toimet harhaanjohtavien väittämien 
estämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 92
2 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

1) 'väittämällä' tarkoitetaan ilmoitusta tai 
kuvausta, joka ei ole yhteisön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan velvoittava, mukaan 
luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita 
sisältävät esitykset, ja jolla todetaan, 
esitetään tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikkeella on erityiset ominaispiirteet

1) 'väittämällä' tarkoitetaan ilmoitusta tai 
kuvausta, joka ei ole yhteisön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan velvoittava, mukaan 
luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita 
kaikissa muodoissa sisältävät esitykset, ja 
jolla todetaan, esitetään tai annetaan 
ymmärtää, että elintarvikkeella on erityiset 
ominaispiirteet

Or. en

Perustelu 

Väittämät on määriteltävä selkeästi mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 93
2 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

1) 'väittämällä' tarkoitetaan ilmoitusta tai 
kuvausta, joka ei ole yhteisön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan velvoittava, mukaan 
luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita 
sisältävät esitykset, ja jolla todetaan, 
esitetään tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikkeella on erityiset ominaispiirteet

1) 'väittämällä' tarkoitetaan ilmoitusta tai 
kuvausta, joka ei ole yhteisön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan velvoittava, mukaan 
luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita 
sisältävät esitykset, ja jolla todetaan, 
esitetään tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikkeella on erityiset ominaispiirteet, 
jo tavaramerkeiksi rekisteröityjä 
tuotemerkkejä lukuun ottamatta

Or. en

Perustelu 

Tavaramerkkilainsäädännöllä on jo varmistettu, että harhaanjohtavia merkkejä ei voida 
rekisteröidä ja että virheelliset rekisteröinnit voidaan perua. Tavaramerkkejä ei katsota tässä 
asetuksessa tarkoitetuiksi "väittämiksi" eikä niillä rikota asetuksen tarkoitusta eli kuluttajien 
suojelua harhaanjohtavilta väittämiltä. Tulevalla direktiivillä sopimattomista menettelyistä 
elinkeinotoiminnassa varmistetaan, että tuote vastaa tavaramerkin avulla esitettyjä väittämiä. 
On syytä välttää päällekkäistä lainsäädäntöä (tavaramerkkilaki ja direktiivi sopimattomista 
menettelyistä elinkeinotoiminnassa).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 94
2 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

3) 'muulla aineella' tarkoitetaan sellaista 
muuta ainetta kuin ravintoainetta, jolla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus

3) 'muulla aineella' tarkoitetaan sellaista 
muuta ainetta kuin ravintoainetta, jolla on 
ravitsemuksellinen tai muu fysiologinen 
vaikutus

Or. de

Perustelu 

"Ravitsemuksellinen vaikutus" ei ole asianmukainen käännös englanninkielisestä ilmauksesta 
"nutritional or physiological effect". Tämän vuoksi on parempi puhua "ravitsemuksellisesta 
tai muusta fysiologisesta vaikutuksesta".

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 95
2 artiklan 2 kohdan 6 alakohta

6) 'sairauksien ennaltaehkäisemistä 
koskevalla väittämällä' tarkoitetaan 
terveysväittämää, jossa todetaan, esitetään 
tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikeluokan, elintarvikkeen tai sen 
ainesosan kulutus vähentää huomattavasti 
ihmisten sairauden kehittymisriskiä

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu 

Asetus ei saa kattaa sairauksien ennaltaehkäisemistä koskevia väittämiä elintarvikkeiden 
merkinnästä annetun asetuksen 2000/13/EY mukaisesti.

Ei ole mahdollista hyväksyä sairauksien ennaltaehkäisyä koskevia väittämiä; kaikki 
sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvät toimenpiteet on diagnosoitava 
lääketieteellisesti ja tarvittaessa ammattitaitoisen terveydenhoitoalan henkilöstön on 
määrättävä potilaalle ruokavalio.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 96
2 artiklan 2 kohdan 6 alakohta

6) 'sairauksien ennaltaehkäisemistä 
koskevalla väittämällä' tarkoitetaan 
terveysväittämää, jossa todetaan, esitetään 
tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikeluokan, elintarvikkeen tai sen 
ainesosan kulutus vähentää huomattavasti 
ihmisten sairauden kehittymisriskiä

6) 'sairauksien riskitekijän
ennaltaehkäisemistä koskevalla väittämällä' 
tarkoitetaan terveysväittämää, jossa 
todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, 
että elintarvikeluokan, elintarvikkeen tai sen 
ainesosan kulutus vähentää huomattavasti 
ihmisten sairauden kehittymisriskiä

Or. en

Perustelu 

On tärkeää tehdä ero lääkkeiden ja elintarvikkeiden välille. Yhteisön lainsäädännössä 
ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä (direktiivi 2001/83/EY)(*) lääkkeellä tarkoitetaan "kaikkia 
aineita tai aineitten yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai 
ehkäisyyn". Elintarvikkeeseen ei voida liittää terveys- tai ravitsemusväittämää, joka sisältyisi 
tähän määritelmään, koska silloin elintarvike joutuisi yhteisön lääkelainsäädännön 
vaatimusten piiriin.

Siksi komission ehdottaman 2 artiklan sanamuotoa olisi muutettava niin, että siitä ilmenee 
tarve varmistaa ko. eron tekeminen lisäämällä siihen käsite "riskitekijä", koska on aivan eri 
asia väittää, että sairauksien riski pienenee ("sairauksien ennaltaehkäiseminen") kuin että 
sairauksien riskitekijät vähenevät ("sairauksien riskitekijän ennaltaehkäiseminen). Kuten 
komission tekstissäkin esitetään, sairauksilla on useita riskitekijöitä, ja siksi yhden 
riskitekijän pienentäminen ei välttämättä vähennä yksilön kokonaisriskiä sairastua johonkin 
tiettyyn tautiin.

Korkea kolesteroli on sydänsairauksien riskitekijä. Siksi sellainen väittämä, jonka mukaan 
elintarvike auttaa alentamaan kolesterolia, on hyväksyttävä, mutta ei ole hyväksyttävää 
esittää väittämää, jonka mukaan sama elintarvike vähentää sydänsairauksien riskiä, koska 
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kolesterolin lisäksi monet muut riskitekijät ratkaisevat sen, sairastuuko joku kyseisiin 
tauteihin.

(*) Tämä direktiivi korvataan 31. lokakuuta 2005 direktiivillä 2004/27. Siinä on muutettu 1 
artiklaa laajentamalla lääkkeen määritelmää seuraavasti: "a) aineita tai aineiden 
yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn, tai b) aineita tai 
aineiden yhdistelmiä, joita voidaan käyttää ihmisiin tai antaa ihmisille joko elintoimintojen 
palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai 
metabolisen vaikutuksen avulla taikka sairauden syyn selvittämiseksi".

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 97
2 artiklan 2 kohdan 6 alakohta

(6) 'sairauksien ennaltaehkäisemistä 
koskevalla väittämällä' tarkoitetaan 
terveysväittämää, jossa todetaan, esitetään 
tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikeluokan, elintarvikkeen tai sen 
ainesosan kulutus vähentää huomattavasti 
ihmisten sairauden kehittymisriskiä

(6) 'sairauksien ennaltaehkäisemistä 
koskevalla väittämällä' tarkoitetaan 
terveysväittämää, jossa todetaan, esitetään 
tai annetaan ymmärtää, että 
elintarvikeluokan, elintarvikkeen tai sen 
ainesosan kulutus vähentää huomattavasti 
ihmisten sairauden kehittymisriskiä osana 
tasapainoista ruokavaliota; riskin 
vähentymisellä tarkoitetaan sairauden 
kehittymisriskin perustekijän huomattavaa 
muuttumista

Or. el

Perustelu 

Selvennys on tarpeen, kun otetaan huomioon, että sairauden kehittymisriskin ennaltaehkäisyn 
ja vähentämisen rajoja on vaikea erottaa toisistaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 98
2 artiklan 2 kohdan 8 alakohta

(8)'keskivertokuluttajalla' tarkoitetaan 
kuluttajaa, joka on valistunut, kohtuullisen 
tarkkaavainen ja huolellinen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 99
2 artiklan 2 kohdan 8 a alakohta(uusi)

(8a)'terveydellä' tarkoitetaan täydellistä 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tilaa.

Or. en

Perustelu 

Ehdotetussa asetuksessa on keskitytty lähinnä terveysväittämiä koskeviin säännöksiin, mutta 
siinä ei määritellä terveyttä. Ehdotettu määritelmä perustuu WHO:n määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 100
2 artiklan 2 kohdan 8 a alakohta (uusi)

(8a)) 'ravintolisillä' tarkoitetaan 
elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on 
täydentää tavanomaista ruokavaliota ja 
jotka ovat yhden tai useamman 
ravintoaineen tai muun aineen, jolla on 
yksin tai yhdessä muiden tällaisten 
aineiden kanssa ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus, tiivistettyjä lähteitä, 
joita pidetään kaupan annosmuodossa eli 
kapseleina, pastilleina, tabletteina, 
pillereinä ja muissa vastaavanlaisissa 
muodoissa, jauhepusseina, 
nesteampulleina, tippapulloina sekä muissa 
vastaavanlaisissa muodoissa olevina 
nestemäisinä tai jauhemaisina valmisteina, 
jotka on tarkoitus nauttia pieninä mitta-
annoksina.
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Or. en

Perustelu 

Johdonmukaisuuden vuoksi tässä käytetään direktiivissä 2002/46 esitettyä ravintolisien 
määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 101
2 artiklan 2 kohdan 8 a alakohta (uusi)

(8 a) "elintarvikeryhmällä" tarkoitetaan 
elintarviketuoteryhmää, jonka 
ominaisuudet ja ravintosisältö ovat 
samanlaiset.

Or. de

Perustelu 

Ehdotuksessa viitataan eri kohdissa elintarvikeryhmiin ilman että termiä määritellään 
millään tavalla. Määrittämätön elintarvikeryhmä voisi sisältää tuotteita, joiden 
suolapitoisuus, sokeripitoisuus ja muiden ravintoaineiden pitoisuudet voisivat vaihdella 
nollasta huomattavan korkeaan määrään. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi 
"elintarvikeryhmä" on määriteltävä 2 artiklassa muiden määritelmien lisäksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 102
2 artiklan 2 kohdan 8 a alakohta (uusi)

(8 a) 'elintarvikeluokalla' tarkoitetaan 
elintarviketuoteryhmää, jonka 
ominaisuudet ja ravintosisältö ovat 
samanlaiset.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 103
2 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Komissio määrittelee 3 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
23 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä 
noudattaen seuraavat:
– "ravintosisältötyyppi"; on esitettävä 
selvästi, mihin ravintosisältötyyppiä 
käytetään ja millaista menettelyä sen 
laatimiseksi sovelletaan, sekä otettava 
mukaan kaikki asianosaiset, erityisesti 
elintarvikealan toimijat ja kuluttajat,
– "biosaatavuus"
– "sokerit" liitteen soveltamiseksi
– "kuidut" liitteen soveltamiseksi.

Or. nl

Perustelu 

Keskeinen osa asetusehdotusta on ravintosisältötyyppi. Siitä vallitsee kuitenkin epäselvyys. 
Tarkka määritelmä on tärkeä asia elintarvikealan toimijoille, kuluttajille ja valvoville 
viranomaisille. Lisäksi on syytä määritellä käsitteet "biosaatavuus", "sokerit" ja "kuidut".

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 104
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a) Komissio määrittelee kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
antamisesta 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen seuraavat 
käsitteet:
– yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö
– biosaatavuus
– sokerit liitteen soveltamista varten
– kuidut liitteen soveltamista varten.

Or. en
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Perustelu 

Asetusehdotuksessa mainitaan useaan otteeseen "yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö" ja 
"biosaatavuus". On tärkeää määritellä nämä käsitteet. 

Liitteessä mainitaan sokerit ja kuidut. On tunnettu tosiseikka, että eri sokerit vaikuttavat hyvin 
eri tavoin elintarvikkeiden ravitsemukselliseen laatuun. Ravitsemusväittämien asianmukaisen 
käytön kannalta onkin tarpeen määritellä sokerit, joihin säädöksessä viitataan.

Lisäksi Codex Alimentariuksesta käydyissä keskusteluissa on todettu, että kuiduilla ei ole 
Euroopassa yhdenmukaistettua määritelmää. Ravitsemusväittämien soveltamiseksi ne on siis 
määriteltävä.

Komission on pyydettävä ruokavaliotuotteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevää EFSA:n 
tieteellistä paneelia esittämään "yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön" ja "biosaatavuuden" 
määrittämistä koskevat ehdotukset mahdollisimman nopeasti. Määritelmät olisi hyväksyttävä 
asetuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 105
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a) Komissio määrittelee kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
antamisesta 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen seuraavat 
käsitteet:
– yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö
– biosaatavuus
– sokerit liitteen soveltamista varten
– kuidut liitteen soveltamista varten. 

Or. fr
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Perustelu 

Asetusehdotuksessa viitataan useaan kertaan "yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön" ja 
"biosaatavuuteen". On tärkeää määritellä nämä käsitteet. 

Liitteessä viitataan sokereihin ja kuituihin. On tunnettu tosiseikka, että eri sokerit vaikuttavat 
hyvin eri tavoin ravinnon laatuun. Terveysväittämien asianmukaisen käytön kannalta onkin 
tarpeen määritellä sokerit, joihin säädöksessä viitataan.

Lisäksi Codex Alimentariuksesta käydyissä keskusteluissa on todettu, että kuiduilla ei ole 
Euroopassa yhdenmukaistettua määritelmää. Tämä käsite on siksi määriteltävä, jotta 
terveysväittämiä voidaan käyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jules Maaten

Tarkistus 106
2 artiklan 3 kohdan d alakohta

d) viitata elintoimintojen muutoksiin hyvän 
tavan vastaisilla tai levottomuutta 
herättävillä termeillä, kuvilla, graafisilla 
esityksillä tai symboleita sisältävillä 
esityksillä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu 

Hyvän tavan vastaisia tai levottomuutta herättäviä elintoimintojen muutoksia voidaan tulkita 
monin eri tavoin, minkä vuoksi säännös on kyseenalainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 107
3 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d α )rohkaista elintarvikkeen liialliseen 
kulutukseen tai suvaita sitä tai vähätellä 
terveellistä ruokavaliota

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 108
3 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) vaarantaa kansanterveyden suojelua 
tai edistämistä.

Or. sv

Perustelu 

On olemassa vaara, että ehdotettu asetus lisää väittämiä vähemmän tärkeistä terveyteen 
liittyvistä näkökohdista ja että menetetään mahdollisuus käyttää väittämiä kansanterveyden 
edistämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 109
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jos kansallisella viranomaisella on syytä 
epäillä, että terveysväittämä saattaa olla 
ruokavaliota koskevien kansallisten 
linjausten vastainen, minkä vuoksi se 
saattaa vaarantaa väestön ravintotilanteen, 
kansallisella viranomaisella on oikeus 
puuttua terveysväittämiin mainitussa 
maassa.

Or. en

Perustelu 

Kansallisia linjauksia ei pitäisi jättää vaille huomiota. Oikeutettujen terveysnäkökohtien 
perusteella jäsenvaltioiden viranomaisten olisi pystyttävä rajoittamaan väittämiä mainitun 
jäsenvaltion alueella.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer, 
Urszula Krupa

Tarkistus 110
4 artikla
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4 artikla Poistetaan.
Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 

rajoitukset
1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää. 
Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.
Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.
Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.
3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää
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a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.
4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 111
4 artikla

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset – alkoholijuomat

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää. 

Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää 
terveysväittämää.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.
Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
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komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.
Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.
3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää
a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.
4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

Or. en

Perustelu 

Ravintosisällön luonteen määrittely objektiivisesti ja tieteellisesti voi osoittautua 
mahdottomaksi, koska elintarvikkeen vaikutusta terveyteen ei ole määritelty sen 
ravitsemuksellisen koostumuksen vaan sen käytön perusteella. Ihmiset syövät aterioita, jotka 
koostuvat yksittäisten elintarvikkeiden yhdistelmistä, eivät erillisistä elintarvikkeista. Siksi 
tällaisiin ravintosisältötyyppeihin perustuvat toimintalinjat ovat epäjohdonmukaisia ja 
johtavat mielivaltaisiin päätöksiin. Ravintosisältötyypit eivät ole tarkoituksenmukaisia 
myöskään terveyskasvatuksen näkökulmasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 112
4 artikla

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravintosisältötyyppien arviointi

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää. 

Komissio toimittaa 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen antamisesta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
siitä, onko tarpeen ja mahdollista vahvistaa 
ravintosisältötyyppejä ehtona 
elintarvikkeita koskeville ravitsemus- ja 
terveysväittämille.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Kertomuksen laatimiseksi komissio pyytää 
lausunnon viranomaiselta ja kuulee 
sidosryhmiä, erityisesti elintarvikealan 
toimijoita ja kuluttajia. Kertomuksen on 
perustuttava tieteelliseen tietoon 
ruokavaliosta ja ravinnosta sekä niiden 
yhteydestä terveyteen, ja siinä on otettava 
huomioon erityisesti: 

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa

b) sokerit b) elintarvikkeen (tai elintarvikeluokan) 
rooli ja merkitys ruokavaliossa

c) suola/natrium c) ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Jos kertomuksessa todetaan, että on 
tarpeen ja mahdollista vahvistaa 
ravintosisältötyyppejä ehtona 
elintarvikkeita koskeville ravitsemus- ja 
terveysväittämille, komissio ehdottaa tämän 
asetuksen muuttamista niin, että otetaan 
aiheellisesti huomioon kertomus ja 
kuulemisen tulokset.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
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hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.
3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää
a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.
4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyyppien teho lihavuuden torjuntavälineenä on epäselvä: asiaa ei ole koskaan 
testattu sellaisenaan missään jäsenvaltiossa.

4 artiklan sanamuoto aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, mikä on vastoin yhteisön 
oikeuden periaatteita. Komission epämääräisestä sanamuodosta ei käy mitenkään ilmi, miten 
ravintosisältötyypit toimivat ja mistä tuotteista on lopulta kyse.

Ravintosisältötyyppien suhteellisuus on testattava ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa, 
ja taloudelliset seurauksetkin on otettava huomioon.

Edellä esitetystä huolimatta asetuksen oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 95 artikla 
(sisämarkkinoiden luominen ja toiminta). Ravintosisältötyyppejä ei voida yhdenmukaistaa, 
koska niitä ei ole luotu kansallisella tasolla. Jos ne otetaan käyttöön kansanterveydellisistä 
syistä (mitä ne ovat), yhteisöltä puuttuu asianmukainen toimivalta.

4 artiklassa kielletään kokonaan tiettyjä (tarkemmin määrittelemättömiä) tuotteita koskevat
ravitsemus- ja terveysväittämät, vaikka niistä olisi tieteellistä näyttöä. Tämä ei vastaa 
mielikuvaa valistuneesta keskivertokuluttajasta; vrt. yhteisöjen tuomioistuimen 
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johdonmukainen oikeuskäytäntö. On parempi antaa kuluttajille asianmukaista tietoa 
elintarvikkeiden koostumuksesta ja ravintoarvosta, koska näin vastuullinen kuluttaja voi 
tehdä tietoisia valintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 113
4 artikla

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset
1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää.

Komissio esittää 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen antamisesta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
elintarvikkeiden ravitsemus- ja 
terveysväittämien ennakkoehtona 
pidettävien ravintosisältötyyppien 
käyttöönoton tarpeellisuudesta ja 
toteutettavuudesta.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Kertomus perustuu viranomaisen 
lausuntoon ja asianomaisten osapuolten, 
erityisesti elintarvikealan toimijoiden ja 
kuluttajien kuulemisiin. Se perustuu 
ruokavaliota ja ravitsemusta sekä niiden 
yhteyttä terveyteen koskevaan tieteelliseen 
tietoon ja siinä on otettava huomioon 
erityisesti seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

b) sokerit b) elintarvikkeen (tai elintarvikeluokan) 
rooli ja merkitys terveellisessä 
ruokavaliossa;

c) suola/natrium c) ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 

Jos kertomuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeiden ravitsemus- ja 
terveysväittämien ennakkoehtona 
pidettävien ravintosisältötyyppien 
käyttöönoton tarpeellisuus ja toteutettavuus, 
komissio ehdottaa tähän asetukseen 
muutosta, jossa otetaan asianmukaisesti 
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Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

huomioon kertomus ja kuulemisten tulokset.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.
3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää
a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.
4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

Or. de
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Perustelu 

Euroopan unionissa ei ole vielä kokemuksia ravintosisältötyyppien muotoilusta, 
käyttöönotosta ja vaikutuksista. Samalla uudistus merkitsee toimia, jotka vaikuttavat 
voimakkaasti markkinoihin, yrittämisen vapauteen, elintarvikkeiden tarjontaan, mainontaan 
sekä kuluttajien valinta- ja tiedonsaantimahdollisuuksiin. Ei ole kuitenkaan riittävästi näyttöä 
siitä, että näin voidaan todella saavuttaa kuluttajien ravintotottumuksiin liittyvää hyötyä ja 
samalla vähentää tai välttää tiettyjä kroonisia sairauksia.

Siksi tällaisten ravintosisältötyyppien käyttöönottoa ennen on suoritettava kaikkien tärkeiden 
näkökohtien huolellinen tarkastelu ja arviointi. Se käsittää esimerkiksi tieteellisen selvityksen 
siitä, mihin edellytyksiin ravintosisältötyyppien tulee perustua. Samoin on selvitettävä, tuleeko 
niiden yhteydessä ottaa huomioon myös esimerkiksi kasvien sekundaariaineet, edistävätkö 
ravintosisältötyypit ylipäänsä tasapainosta ravitsemusta tai voidaanko niiden avulla välttää 
tasapainoltaan huono ravitsemus, mikä on yksittäisten elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien 
asema kokonaisravitsemuksessa ja soveltuvatko ravintosisältötyypit yleensä tiettyjen 
kroonisten sairauksien riskin pienentämiseen tai sairauksien välttämiseen.

Lisäksi on arvioitava ravitsemus- tai terveysväittämiä käyttävien elintarvikkeiden tai tiettyjen 
elintarvikeluokkien merkitys markkinoilla sekä tästä seuraava vaikutus kuluttajien 
ravintotottumuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, 

Tarkistus 114
4 artikla

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Terveysväittämiä koskevat rajoitukset

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää.

1. Komissio määrittelee 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti ne ravinto-
ja muut aineet, jotka ovat erityisen tärkeitä 
tasapainoisessa ruokavaliossa, ja vahvistaa 
viitearvot niiden saannille.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium
Ravintosisältötyypin on perustuttava 2. Viitearvojen on perustuttava tieteelliseen 
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tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

tietoon ruokavaliosta ja ravinnosta, niiden 
suhteesta terveyteen sekä erityisesti 
sellaisten ravintoaineiden ja muiden aineiden 
merkityksestä, joilla on ravitsemuksellinen 
tai fysiologinen vaikutus pitkällisiin 
sairauksiin. Määritellessään saannin 
viitearvoja komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.
3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää

3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää 
terveysväittämää.

a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.
4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kielto ei 
koske 10 päivänä kesäkuuta 2002 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/46/EY1

tarkoitettuja ravintolisiä, jos tuote sisältää 
alkoholia ainoastaan säilyvyys- ja/tai 
uuttamistarkoituksessa ja tuotteen 
merkinnöissä kerrotaan selvästi, että "tuote 
on tarkoitettu käytettäväksi pieninä selvästi 
ilmaistuina määrinä". 
1EYVL L 183, 12.7.2002. s. 51.

Or. en
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Perustelu 

Ravitsemusväittämien on perustuttava vankkaan tieteelliseen näyttöön. Ravintosisällön 
luonteen määrittely objektiivisesti ja tieteellisesti voi osoittautua mahdottomaksi, koska 
elintarvikkeen vaikutusta terveyteen ei ole määritelty sen ravitsemuksellisen koostumuksen 
vaan sen käytön perusteella. Ihmiset syövät aterioita, jotka koostuvat yksittäisten 
elintarvikkeiden yhdistelmistä, eivät erillisistä elintarvikkeista. Siksi tällaisiin 
ravintosisältötyyppeihin perustuvat toimintalinjat ovat epäjohdonmukaisia ja johtavat 
mielivaltaisiin päätöksiin. Ravintosisältötyypit eivät ole tarkoituksenmukaisia myöskään 
terveyskasvatuksen näkökulmasta.

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin tietoa heidän ruokavalioonsa sisältyvien 
elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa elintarvikkeiden 
ravitsemuksellisesta luonteesta, heidän ravitsemustarpeistaan ja elintarvikkeiden roolista 
heidän päivittäisessä ruokavaliossaan. Siksi ehdotetaan, että yhteisö ravintosisältötyyppien 
sijaan laatisi puitteet, joissa määritellään tärkeät ravintoaineet ja niiden saantisuositukset. 7 
artiklassa velvoitetaan elintarvikealan toimijat ilmoittamaan ravintoaineet ja saannin 
viitearvot pakkausmerkinnässä.

Tiedot alkoholijuomien ravintosisällöstä olisi ilmoitettava, mutta terveysväittämiä ei pidä 
esittää, koska ne ovat useimpien jäsenvaltioiden nykylinjan vastaisia.

Ravintolisiä ei pitäisi kieltää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 115
4 artikla, otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
erityisehdot

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 116
4 artikla, otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
erityisedellytykset

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar 
Roth-Behrendt, Dorette Corbey

Tarkistus 117
4 artikla, otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
edellytykset

Or. en

Perustelu 

Ravintosisältötyypit ovat tärkeitä myönteisiä kriteerejä ravitsemus- tai terveysväittämien 
mahdolliselle käytölle, ja siksi olisi rajoitusten sijasta puhuttava myönteisistä näkökohdista 
eli niiden käytön edellytyksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 118
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio vahvistaa 24 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 
viranomaista kuultuaan eri elintarvikkeiden 
ja elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan 
elintarvikkeiden tai tiettyjen 
elintarvikeluokkien osalta ottaen huomioon 
seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

b) sokerit – elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys ruokavaliossa;

c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava Ravintosisältötyypin on perustuttava 
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tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Poikkeukset ravintosisältötyyppien 
noudattamisvelvollisuudesta ravitsemus- ja 
terveysväittämien perustana ja tieteellisen 
kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 23 
artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu 

Ravitsemus- ja terveysväittämien ravintosisältötyyppien määrittämisessä ei oteta huomioon 
suhteellisuusperiaatetta. On aivan eri asia, todetaanko väittämässä, että elintarvikkeella on 
tiettyjä ravitsemuksellisia ominaisuuksia, vai että elintarvikkeen ja terveyden välillä on 
olemassa yhteys.

Lisäksi pitäisi olla selvää, että ravintosisältötyyppien määrittäminen on tieteellinen 
operaatio, josta vastaa yksinomaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. 
Komission olisi tunnustettava nämä ravintosisältötyypit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 119
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää. 

1. Viranomainen raportoi komission 
pyynnöstä ja sidosryhmiä kuultuaan 24 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
antamisesta 5 artiklan 1 kohdassa ja 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten yksityiskohtaisesta 
soveltamisesta ja erityisesti erityisistä 
ravintosisältötyypeistä, joita 
elintarvikkeiden on vastattava, jotta 
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ravitsemus- tai terveysväittämiä voidaan 
esittää. 

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Lausunnossa on otettava huomioon 
tieteellinen tieto ruokavaliosta ja ravinnosta 
ja niiden yhteydestä terveyteen sekä 
erityisesti:

– sellaisten ravintoaineiden ja muiden 
aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkäaikaissairauksiin
– ravintosisältötyyppien soveltuvuudesta 
kaikille kuluttajille heidän 
ravitsemuksellisesta tilastaan riippumatta.
Viranomaisen lausunnon saatuaan 
komissio vahvistaa mahdollisuuksien 
mukaan ja 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
ravintosisältötyyppijärjestelmän 
elintarvikkeille, joista esitetään ravitsemus-
tai terveysväittämiä, ottaen huomioon 
erityisesti seuraavaa:
– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa
– elintarvikkeen (tai elintarvikeluokan) 
rooli ja merkitys ruokavaliossa ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
ravitsemustottumukset ja perinteet
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– ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa 
ravintosisältötyyppejä ravitsemus- tai 
terveysväittämien esittämistä ajatellen ja 
tieteellisen kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 23 
artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Ennen kuin komissio sitoutuu vahvistamaan ravintosisältötyyppejä, se olisi arvioitava 
järjestelmän toteuttamiskelpoisuus, jotta varmistetaan, että sitä voidaan puolueettomasti ja 
tieteellisesti kaikkiin elintarvikkeisiin ja että se auttaa kuluttajia tekemään parempia 
valintoja, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset ravitsemustottumukset ja 
perinteet sekä eri yksilöiden erilaiset tarpeet. EFSA:n kuuluisi suorittaa kyseinen arviointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 120
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio päättää sidosryhmiä kuultuaan
36 kuukauden kuluessa asetuksen 
antamisesta, onko mahdollista vahvistaa eri 
elintarvikkeiden ja elintarvikeluokkien 
ravintosisältötyyppi, jota niiden on 
vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää, ja missä 
muodossa. Se toimittaa mahdolliset 
ehdotukset parlamentin ja neuvoston 
hyväksyttäviksi.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 

Elintarvikkeen tai tietyn elintarvikeluokan 
ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
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määriin elintarvikkeissa: huomioon erityisesti seuraavat seikat:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa

b) sokerit – elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys ruokavaliossa

c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Ravitsemuskriteerien on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Komission ehdottamaan ravintosisältötyyppijärjestelmään liittyy vielä avoimia kysymyksiä. 
Ennen kuin hyväksytään mitään ehdotuksia on syytä suorittaa toteutettavuustutkimus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 121
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 
23 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 

1. Komissio esittää 24 kuukauden kuluessa 
asetuksen antamisesta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle eurooppalaista 
ruokavaliolinjausta koskevan ehdotuksen. 
Siinä annetaan yleisiä ravinto-ohjeita ja 
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jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää.

toisaalta siinä otetaan huomioon 
kansalliset kulttuuri- ja ruokavalioerot sekä 
WHO:n ja Codex Alimentarius -komission
työ. Komissio vahvistaa 24 kuukauden 
kuluessa asetuksen antamisesta 23 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
tiettyjen elintarvikeluokkien erityiset 
ravintosisältökriteerit, joita niiden on 
vastattava, jotta terveysväittämiä voidaan 
esittää.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Elintarvikkeen tai tietyn elintarvikeluokan 
ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

b) sokerit – elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys ruokavaliossa;

c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Ravitsemuskriteerien on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. 

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Ravintoainelinjausten pitäisi olla kielteisen sijasta myönteinen prosessi, ja linjaukset olisi 
kytkettävä sekä kansainväliseen kehitykseen että yhteispäätösmenettelyyn.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 122
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio vahvistaa Euroopan 
parlamenttia kuultuaan 36 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Elintarvikkeen tai tietyn elintarvikeluokan 
ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa

b) sokerit – elintarvikkeen (tai elintarvikeluokan) 
rooli ja merkitys ruokavaliossa ottaen 
aiheellisesti huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset ravitsemus- ja kulutustottumukset

c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin.
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen.
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Erityispoikkeukset velvollisuudesta 
noudattaa ravintosisältötyyppejä 
terveysväittämien esittämistä ajatellen ja 
tieteellisen kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 23 
artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti
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Or. en

Perustelu 

Eri maista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että ravintosisältötyypin vahvistaminen on 
hyvin monimutkainen asia, joka edellyttää laajaa tieteellistä konsultointia ja useita vuosia 
kestäviä kehitysneuvotteluja. Koska Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole 
aloittanut ravintosisältötyyppiä koskevaa työtä, 36 kuukauden määräaika on asianmukainen. 
Erilaiset kokemukset ja varsinkin ehdotukset herättämä valtaisa kiinnostus ovat osoitus myös 
siitä, että ravintosisältötyyppi on poliittinen kysymys. Koska se edustaa 
elintarvikelainsäädännön uutta aluetta, on varmistettava, että parlamentti voi osallistua 
prosessiin täysipainoisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 123
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio vahvistaa viranomaista 
kuultuaan 24 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen antamisesta 23 artiklan 2 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti eri 
elintarvikkeiden ja elintarvikeluokkien 
ravintosisältötyypin, jota niiden on 
vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Elintarvikkeen tai tietyn elintarvikeluokan 
ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden, kuten rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokerien ja suolan/natriumin määrät 
elintarvikkeessa

b) sokerit – elintarvikkeen (tai elintarvikeluokan) 
rooli ja merkitys ruokavaliossa ottaen 
aiheellisesti huomioon erityiset riskiryhmät, 
myös lapset, sekä jäsenvaltioiden erilaiset 
ravitsemus- ja kulutustottumukset

c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta, 
kohderyhmänä olevan väestön 
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erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin.
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

ruokavaliotarpeista ja ravinnosta, niiden 
suhteesta terveyteen. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Erityispoikkeukset velvollisuudesta 
noudattaa ravintosisältötyyppejä 
terveysväittämien esittämistä ajatellen ja 
tieteellisen kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 23 
artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Ravintosisältötyypin vahvistamisen on perustuttava tieteelliseen arviointiin. Tämän asetuksen 
kulmakivenä on, että komissio yhdessä EFSA:n, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa arvioi 
elintarvikkeen tai elintarvikeluokan kansallisen ravintosisältötyypin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Tarkistus 124
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai
terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja viranomaisen asiantuntijoita 
kuullen eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Elintarvikkeen tai tietyn elintarvikeluokan 
ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden, kuten rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, transrasvahapot, sokerit ja 
suola/natrium, määrät elintarvikkeessa

b) sokerit – elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys ruokavaliossa
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c) suola/natrium. – ravintoaineiden kokonaisrakenne 
elintarvikkeessa ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia, jos niitä on 
elintarvikkeessa luonnostaan.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen 
vaikutus pitkällisiin sairauksiin. 
Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.
Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Ravintosisältötyypin vahvistamisen on perustuttava tieteelliseen arviointiin. Tämän asetuksen 
kulmakivenä on, että komissio yhdessä EFSA:n, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa arvioi 
elintarvikkeen tai elintarvikeluokan kansallisen ravintosisältötyypin. Tätä periaatetta on 
noudatettava, jos halutaan esittää ravitsemus- tai terveysväittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 125
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, 
jota niiden on vastattava, jotta ravitsemus-
tai terveysväittämiä voidaan esittää

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti säännöt ravintosisällöistä ja 
niiden yhdistelmistä, joita eri 
elintarvikkeiden ja elintarvikeluokkien on 
vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 

Säännöt vahvistetaan etenkin viittauksilla 
seuraavien ravintoaineiden määriin 
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määriin elintarvikkeissa: elintarvikkeissa:
a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) lipidit (rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot jne.)

b) sokerit b) hiilihydraatit
c) suola/natrium. c) suola/natrium

c a) sterolit, kuten kolesteroli ja muut
c b) hivenaineet.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Ravintosisältösääntöjen on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältösääntöjä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu 

Ravintosisältötyyppiä ei ole määritelty. Tämä johtuu siitä, että jollakin ravintoaineella voi 
olla ruokavaliossa myönteisiä vaikutuksia, tai se voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen, mikä 
voi olla riippuvainen aineen määrästä elintarvikkeessa, nautitun ruuan määrästä tai siitä, 
kuka sitä nauttii (lapsi, teini-ikäinen, aikuinen, raskaana oleva nainen, ikäihminen). 
Esimerkiksi kolesteroli on tarpeellinen ravintoaine, koska sillä on tärkeä tehtävä solukalvojen 
muodostumisessa. Suurina määrinä ja etenkin ikä-ihmisillä siitä voi aiheutua aterooma. Sama 
pätee hiilihydraatteihin, hivenaineisiin, natriumiin ja kaliumiin. Siksi on syytä luoda 
tieteelliseen tietoon perustuvat säännöt, jotta elintarvikevalmiste voidaan katsoa 
ravintosisällöltään normaaliksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 126
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 

1. Komissio vahvistaa 30 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti eri elintarvikkeiden ja 
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elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

b) sokerit b) sokerit
c) suola/natrium. c) suola/natrium.
Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta ja 
ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen sekä 
erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita ja
kuluttajajärjestöjä.

Ravintosisältötyypin on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ruokavaliosta, kohteena 
olevien väestöryhmien ravitsemustarpeista
ja ravinnosta, niiden suhteesta terveyteen 
sekä erityisesti sellaisten ravintoaineiden ja 
muiden aineiden merkityksestä, joilla on 
ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus 
pitkällisiin sairauksiin. Määritellessään 
ravintosisältötyyppiä komission on 
pyydettävä neuvoa viranomaiselta ja 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti 
elintarvikealan toimijoita, kuluttajajärjestöjä 
ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoita.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.

Poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti. 
Hyväksyessään näitä poikkeuksia ja 
ajantasaistamisia komission on pyydettävä 
neuvoa viranomaiselta.

Or. fr

Perustelu 

30 kuukautta on realistisempi määräaika, jonka kuluessa komission on vahvistettava EFSA:n 
ja muiden asianosaisten kanssa eri elintarvikeluokkien ravintosisältötyypit, jota niiden on 
vastattava, jotta ravitsemus- tai terveysväittämiä voidaan esittää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 127
4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 johdantokappale

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 

1. Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta 23 
artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 
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mukaisesti eri elintarvikkeiden ja
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin, jota 
niiden on vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää.

mukaisesti eri elintarvikeluokkien 
ravintosisältötyypin, jota niiden on 
vastattava, jotta ravitsemus- tai 
terveysväittämiä voidaan esittää.

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin määritellyissä elintarvikeluokissa:

Or. en

Perustelu 

Ravintosisältötyyppiä ei periaatteessa sovelleta ravintolisiin. Tiettyjen ravintolisien 
rasvapitoisuus tarjoaa kuitenkin perustan näyttöön perustuville terveysväittämille (esim. 
kalanmaksaöljy). Tarkistuksella halutaan luoda rasvahappoja tuottavia ravintolisiä koskeva 
poikkeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 128
4 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 129
4 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin määrien 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
sallitaan ravitsemus- ja terveysväittämät, 
mikäli tieto yksittäisestä ravintoaineesta, 
joka ylittää ravintosisältötyypin, on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämän rinnalla.
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asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu 

Jos elintarvikkeen jokin ominaisuus oikeuttaa väittämän esittämisen, asia pitää voida mainita, 
vaikka osa mahdollisesta ravintosisältötyypistä ylittyy. Jos ravintosisältötyypin ylittävä 
ravintoaine on mainittu terveys- tai ravitsemusväittämän rinnalla, täyttyy velvollisuus antaa 
tietoa elintarvikkeista ja niiden ravintoarvoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 130
4 artiklan 3 kohta

3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää

Poistetaan.

a) terveysväittämää
b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.

Or. en

Perustelu 

Väittämät olisi sallittava, jos ne ovat tieteellisesti perusteltuja ja vastaavat ehdotuksessa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 131
4 artiklan 3 kohta

3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää

3. Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää 
terveysväittämiä lukuun ottamatta 
tieteellisesti todistettuja mainintoja.

a) terveysväittämää Alkoholijuomiin ei saa liittää sairauksien 
hoitoon, helpottamiseen tai ehkäisemiseen 
liittyviä väittämiä tai väittämiä, joissa 
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annetaan vaikutelma tällaisista 
ominaisuuksista.

b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.

Or. de

Perustelu 

Direktiivin 2000/13/EY mukaisesti sairauksiin liittyviä väittämiä ei saa esittää. Tämä kielto 
pidetään voimassa. Terveysväittämät jätetään myös vapaaehtoisen itsevalvonnan 
ulkopuolelle. Terveysväittämien käyttökieltoa vahvistetaan tällä tarkistuksella.

Kohtuullisen alkoholinkäytön myönteiset vaikutukset on kuitenkin todistettu tieteellisesti. Ne 
poistuvat, kun ryhdytään alkoholin väärinkäyttöön.

Esimerkiksi ruuansulatuksen edistämistä ja vatsakatkeroita koskevat väittämät ovat 
vakiintuneita perinteisiä väittämiä, eikä niihin pidä ulottaa 4 artiklan 3 kohdan kieltoa. Ne 
liittyvät vastuulliseen suhteutumiseen alkoholiin ja ovat kiinteä osa perinteistä 
nautintokulttuuria. Ne eivät ole kehotus liialliseen alkoholin kulutukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Christa Klaß

Tarkistus 132
4 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) terveysväittämää a) muita terveysväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan tieteellisesti todistettavissa 
oleviin lausumiin;

Or. de

Perustelu 

Alkoholijuomiin ei saa liittää terveysväittämiä. Olisi kuitenkin sallittava sellaiset 
alkoholijuomien terveysväittämät, jotka voidaan tieteellisesti todistaa, kuten diabeetikoille 
soveltuvien viinien ollessa kyseessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Tarkistus 133
4 artiklan 3 kohdan a alakohta
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a) terveysväittämää a) terveysväittämää, paitsi jos se tukee 
kansallisen viranomaisen tai yhteisön 
ilmoituksia alkoholin väärinkäytön 
vaaroista

Or. en

Perustelu 

Terveysväittämän määritelmää voitaisiin soveltaa kaikkiin alkoholia ja terveyttä koskeviin 
ilmoituksiin, jolloin on vaarana, että terveysvaroitukset jätetään pois. Siksi asiaa on 
selvennettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Tarkistus 134
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu 

Alkoholituotteista olisi voitava esittää ravitsemusväittämiä siinä määrin kuin ne täyttävät 
liitteessä annetun määritelmän ja pakollisia merkintöjä koskevat vaatimukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Tarkistus 135
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) muita ravitsemusväittämiä kuin sellaisia, 
joissa viitataan alkoholin tai energian 
määrän vähentämiseen.

b) muita ravitsemusväittämiä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa niihin on liitetty 
täydellinen luettelo ainesosista tai 
asianmukaiset tiedot herkistävistä aineista.

Or. en
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Perustelu 

Tiettyjen kuluttajien, esimerkiksi keliaakikkojen, kannalta on hyödyllisen lisäksi välttämätöntä 
saada ravintotietoa alkoholijuomista, kuten gluteenittomasta oluesta. Alkoholituotteista olisi 
voitava esittää ravitsemusväittämiä siinä määrin kuin ne täyttävät liitteessä annetun 
määritelmän, täyttävät pakollisia merkintöjä koskevat vaatimukset ja niiden ainesosat 
ilmoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 136
4 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tämä kielto ei koske ravintolisiä, jotka 
kuuluvat 10 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/46/EY1, 
soveltamisalaan, jos tuotteessa on alkoholia 
säilöntäaineena ja/tai vain uutteena ja jos 
tuotemerkinnässä todetaan selvästi, että 
tuote "on tarkoitettu nautittavaksi pieninä 
selvästi määriteltyinä annoksina".
1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Martin Callanan

Tarkistus 137
4 artiklan 4 kohta

4. Muut kuin 3 kohdassa mainitut 
elintarvikkeet tai elintarvikeluokat, joihin 
ravitsemus- tai terveysväittämät on 
rajattava, tai joiden osalta väittämät ovat 
kiellettyjä, voidaan määritellä 23 artiklan 2 
kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti 
ja tieteellisen näytön perusteella.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 138
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Jäsenvaltiot voivat yksittäistapauksissa 
sallia poikkeamisen tämän artiklan 
rajoituksista, jos kyse on jo ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa markkinoilla 
olleista tuotteista, jotka vastaavat asetuksen 
muita säännöksiä.

Or. en

Perustelu 

Yksittäiset ravitsemus- ja terveysväittämät elintarvikkeista tai tietyistä elintarvikeluokista, 
joihin ei tämän artiklan 1–3 kohdan mukaan saisi enää liittää näitä väittämiä, liittyvät usein 
tuotteisiin, jotka ovat vakiintuneet kansallisilla markkinoilla vuosien tai vuosikymmenten 
kuluessa, jolloin niistä on tullut osa kansallista kulttuuriperintöä. Siksi on sopivaa jättää 
jäsenvaltioiden päätettäväksi tällaisia tapauksia koskevat poikkeusjärjestelyt, jos kyseiset 
väittämät ovat tosia eivätkä johda kuluttajia harhaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Tarkistus 139
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Ravitsemus- ja terveysväittämiä ei saa 
liittää vauvan- ja lastenruokiin, ellei asiasta 
ole nimenomaisesti säädetty 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY1.
1 EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27

Or. en

Perustelu 

Ehdotus on sopusoinnussa ravitsemus- ja terveysväittämien käytöstä vuonna 2004 annettujen 
Codex-suuntaviivojen kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vauvan- ja lastenruokiin, 
jotta varmistetaan lasten terveys ja kehittyminen. Siksi alle 3-vuotiaille tarkoitetuista 
elintarvikkeista on säädetty erikseen. On tärkeää, että tälle erityisryhmälle tarkoitetut 
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kansanterveydelliset neuvot eivät "katoa" tuotteiden kovan mainonnan seurauksena, jolloin 
lasten vanhemmat voivat joutua harhaanjohdetuiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 140
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa
säädetään, ravitsemusväittämät, joissa 
annetaan tietoja, joiden mukaan elintarvike 
sisältää tiettyä ravintoainetta tai muuta 
ainetta, mahdollisesti määritettynä 
pitoisuutena ("sisältää..."), ovat sallittuja.

Or. de

Perustelu 

Ravitsemusväittämät, joissa täsmällisesti ja neutraalilla tavalla todetaan tuotteen sisältävän 
tiettyä ainetta, on katsottava kuluttajille tarjottavaksi hyödylliseksi tiedoksi.

Ravintolisätyypit eivät saa johtaa siihen, että kuluttajilta evätään totuudellisia, tieteellisesti 
todistettuja, harhaan johtamattomia ja kattavia väittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 141
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Laatunimitys

Komissio kehittää 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan ravintokoostumuksiin 
pohjautuvan elintarvikkeiden 
laatunimityksen, josta käy ilmi 
sokeripitoisuus, natriumin/suolan, 
tyydyttyneen rasvan, transrasvojen ja 
muiden ravintoaineiden (vitamiinit, 
kivennäisaineet ja kuidut) määrä. 
Laatunimitys ilmoitetaan yksinkertaisella 
ja helposti ymmärrettävällä symbolilla, 
jolla on mahdollista osoittaa useita eri 
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laatutasoja. Elintarvikkeiden valmistajat 
saavat käyttää kyseistä symbolia tuotteensa 
laadun osoittamisessa. Euroopan 
elintarvikeviranomainen tarkastaa 
perustellun pyynnön saatuaan onko 
elintarvikkeeseen liitetty laatunimitys 
paikkansapitävä.

Or. nl

Perustelu

Elintarviketeollisuus väittää, että ei ole olemassa "hyviä" tai "huonoja" elintarvikkeita ja että 
kyse on ainoastaan järkevän ruokavalion noudattamisesta. Kuitenkin on epäilemättä 
mahdollista nähdä laatueroja eri elintarvikkeiden välillä: on olemassa parempia ja 
huonompia tuotteita. Kuluttajilla on selkeä tarve saada puolueetonta ja helposti 
omaksuttavaa tietoa hankkimansa ruoan laadusta. Käytössä on jo erilaisia symboleja, mutta 
tarvitaan selkeästi erottuva symboli. Tätä tarkoitusta varten on kehitettävä eurooppalainen 
symboli, joka mahdollistaa laadullisten erojen osoittamisen (esimerkiksi tähtien tai pykälien 
muodostama järjestelmä). Symboli tai laatuindikaattori osoittaisi välittömästi, onko 
(esimerkiksi) pakkauksen sisältämä kasvishampurilainen elintarviketeknisesti katsottuna hyvä 
hankinta vai ei. Tämä laatuindikaattori voi olla tärkeä väline sydän- ja verisuonitautien ja 
syövän kaltaisia rappeuttavia sairauksia vastaan taistellessa. 

Tieteellisen tiedon nykyvaiheessa ei ole asianmukaista tehdä symbolin käytöstä pakollista. 
Korkealaatuisten tuotteiden valmistajat laittavat sen kuitenkin ilomielin tuotteisiinsa. 
Symbolin asiaton käyttö (laatu ilmoitetaan liian hyväksi) heikentää valmistajan uskottavuutta 
pitkäksi ajaksi ja siksi sitä toivottavasti esiintyy harvoin. Samalla syntyy elintarviketuottajissa 
halu saada mahdollisimman korkea luokitus, mikä saa ne pyrkimään parantamaan 
tuottamiensa elintarvikkeiden laatua. Asia olisi sekä elintarviketeollisuuden että 
kansanterveyden etujen mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 142
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) aineen sisältymisellä, puuttumisella tai 
sen määrän vähentämisellä on näytetty 
olevan väittämässä esitetyllä tavalla 
hyödyllinen ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus, joka on osoitettu 
yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä näytöllä

a) aineen sisältymisellä, puuttumisella tai 
sen määrän vähentämisellä on näytetty 
olevan väittämässä esitetyllä tavalla 
hyödyllinen ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus, joka on osoitettu
hyväksytyllä tieteellisellä 
asiantuntemuksella

Or. en
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Perustelu 

Käsitettä "yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö" ei ole määritelty. Tarkistuksella halutaan 
selventää asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 143
5 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) kyseisen elintarvikkeen yleinen 
koostumus on kuluttajalle 
ravitsemuksellisesti hyödyllinen, väittämän 
koskeman aineen sisältyminen mukaan 
luettuna.

Or. en

Perustelu 

Vaikka lukuisten ravitsemusväittämien, kuten 'vähärasvainen', käyttöä koskevat ehdot 
määritellään tässä asetuksessa, ravitsemusväittämät tulisi sallia vain jos elintarvikkeen 
kokonaissisältö on ravitsemuksellisesti hyödyllinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 144
5 artiklan 2 kohta

2. Ravitsemus- ja terveysväittämät ovat 
sallittuja vain, mikäli keskivertokuluttajan 
voidaan olettaa ymmärtävän väittämässä 
esitetyt hyödyt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

Kuluttajille merkityksettömät väittämät ovat harhaanjohtavia, ja niitä koskee näin ollen 
harhaanjohtavasta mainonnasta annettu direktiivi 84/450/ETY. Lisäksi väittämät joko 
sisällytetään luetteloon tai Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, joka päättää 
väittämän käyttämisestä, antaa siihen luvan. Sen vuoksi tällaiset väittämät kieltävä 
erityissäännös ei ole tässä yhteydessä tarpeen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 145
5 artiklan 3 kohta

3. Ravitsemus- ja terveysväittämillä on 
viitattava elintarvikkeisiin, jotka ovat
valmiita nautittavaksi valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

3. Ravitsemus- ja terveysväittämillä on 
viitattava elintarvikkeisiin, jotka asetetaan 
myyntiin, eikä erillisiin ainesosiin, joita 
lisätään ruuan valmistusvaiheessa ennen 
sen nauttimista.

Or. en

Perustelu 

Asetusluonnoksessa ei käsitellä riittävällä tavalla väittämiä, jotka koskevat ruuan 
valmistusvaiheessa lisättyä ainesosaa eikä itse elintarviketta. Esimerkkinä voitaisiin mainita 
aamiaismuroihin liittyvät väittämät kalsiumin eduista, jotka koskevat kuluttajan muroihin 
lisäämää maitoa itse murojen asemesta. Tämän tyyppisiä väittämiä ei pidä sallia, koska 
kuluttajalla ei ole mitään syytä ostaa tuotetta tällaisen hyödyn vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 146
6 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen tietoon tai siinä tapauksessa, 
että se on tuoteluokan kannalta 
perusteltua, perimätietoon, jolla ne on 
osoitettu oikeiksi.

Or. fr
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Perustelu 

On olemassa joitakin elintarvikeluokkia, joista saatava hyöty perustuu tunnustettuun 
traditioon. Väittämän todistamisessa ainoastaan tieteelliseen näyttöön perustuva järjestelmä 
ei sovellu maataloustuotteisiin, kuten kasvituotteisiin. On myös otettava huomioon 
kokemuksen ja perinteiden kautta saatu tieto. Tämä hyväksyttiin äskettäin perinteisten 
kasvipohjaisten lääkkeiden yhteydessä (direktiivi 2004/24/EY), joita varten on määrätty 
erityisestä yksinkertaistetusta rekisteröintimenettelystä – sen perusteella niiden ei tarvitse 
todistaa kliinistä tehokkuuttaan, joka niillä otaksuttavasti on pitkän käyttöajan kuluessa 
saatujen kokemusten perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 147
6 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi, tai siinä tapauksessa, että se on 
tuoteluokan kannalta perusteltua, 
perimätietoon, jolla ne on osoitettu oikeiksi.

Or. fr

Perustelu 

On olemassa tuotteita, joiden kohdalla on perusteltua ottaa huomioon perimätieto.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Martin Callanan

Tarkistus 148
6 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava hyväksyttyyn tieteelliseen 
asiantuntemukseen, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

Or. en
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Perustelu 

Käsitettä "yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö" ei ole määritelty, ja siksi se on 
monitulkintainen. Oikeaksi osoittamisessa on punnittava näyttöä ja niiden todennäköisyyksien 
tasapainoa, jotka liittyvät elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan ja terveyshyödyn 
väliseen yhteyteen. EU:n ehdotuksissa ei käsitellä konsensustieteiden ja uusien tieteiden 
näkökohtia. Pitää voida esittää terveysväittämiä jo innovointiprosessin alkuvaiheessa, sillä 
muuten tutkimusaloitteet voivat hidastua. Olisi kehitettävä sopivia sanamuotoja ja voitava 
käyttää myös modaaliverbejä ("voisi", "olisi") sekä WHO:n/WCRF:n terminologiaa: 
"vakuuttava", "todennäköinen", "mahdollinen", "riittämätön" näyttö. Tämän huomioon 
ottamiseksi tarkistuksessa ehdotetaan muotoa "hyväksytty tieteellinen asiantuntemus".

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jules Maaten

Tarkistus 149
6 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava tunnustettuun tieteelliseen 
tietoon, jolla ne on osoitettu oikeiksi.

Or. de

Perustelu 

On itsestään selvää, että väittämät on aina esitettävä "tunnustetun tieteellisen tiedon" 
perusteella. Tieteessä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä tieteellistä näyttöä tai tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 150
6 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön, jolla ne on osoitettu 
oikeiksi.

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen asiantuntemukseen, jolla ne on 
osoitettu oikeiksi, ja tieteellisen pohjan on 
oltava oikeassa suhteessa väitettyihin 
etuihin.

Or. en
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Perustelu 

Väittämän vaadittavan tieteellisen pohjan on oltava oikeassa suhteessa väitettyihin etuihin. 
Kun EFSA hyväksyy yksittäisiä väittämiä, se ottaa huomioon tieteellisen asiantuntemuksen 
tiettyjen aineiden/tuotteiden vaikutuksista ihmiskehoon. EFSA:n tulisi laatia lupamenettelyssä 
vaadittavaa dokumentointia koskevat ohjeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 151
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Näytön taso on suhteutettava esitetyn 
väittämän luonteeseen.

Or. fr

Perustelu 

Esitettävien väitteiden näytön tason määrittelyssä on sovellettava suhteellisuusperiaatetta. 
Ilman tätä suhteellisuusperiaatetta näyttöjen esittämisen kustannukset nousisivat liikaa ja ne 
olisivat useimpien pk-yritysten saavuttamattomissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 152
6 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Viranomaisen on laadittava 
suuntaviivat siitä, millaista tieteellistä 
näyttöä alan toimijoiden on annettava sekä 
mitkä ovat kyseisen näytön 
arviointiperusteet, viimeistään kuusi
kuukautta ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 153
6 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Viranomaisen on laadittava 
suuntaviivat siitä, miten alan toimijan on 
perusteltava tieteellinen pohja ravitsemus-
tai terveysväittämän käytölle, ja vaadittavan 
näytön on oltava suhteessa esitettyyn 
väittämään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 154
6 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikealan toimijan, joka esittää 
ravitsemus- tai terveysväittämän, on 
perusteltava väittämän käyttö.

2. Elintarvikealan toimijan, joka esittää 
ravitsemus- tai terveysväittämän, on 
todistettava väittämän käyttö.

Or. el

Perustelu 

Pelkkä perustelu ei riitä, vaan on esitettävä tieteelliset todisteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 155
6 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikealan toimijan, joka esittää 
ravitsemus- tai terveysväittämän, on 
perusteltava väittämän käyttö.

2. Elintarvikealan toimijan, joka esittää 
ravitsemus- tai terveysväittämän, on 
perusteltava väittämän käyttö. Tätä varten 
sillä on oltava jatkuvasti saatavilla 
tieteelliset tutkimukset, joita se on käyttänyt 
väittämän perustelemiseen.

Or. fr
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Perustelu 

Tieteellinen näyttö on väittämien käytön hyväksymisen kannalta tärkein seikka. Siksi 
elintarvikealan toimijan, joka käyttää väittämää tiettyyn elintarvikkeeseen, täytyy pitää 
viranomaisten saatavilla tieteelliset tutkimukset, joilla väittämän käyttöä on perusteltu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 156
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää elintarvikealan 
toimijaa tai henkilöä, joka saattaa tuotteen 
markkinoille, esittämään tieteellisen näytön, 
joka vahvistaa tämän asetuksen 
noudattamisen.

3. Elintarviketurvallisuusviranomainen ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
pyytävät viranomaisen katsoessa sen 
tarpeelliseksi elintarvikealan toimijaa tai 
henkilöä, joka saattaa tuotteen markkinoille, 
esittämään tieteellisen näytön, joka 
vahvistaa tämän asetuksen noudattamisen. 
Elintarvikealan toimija toimittaa näytön 
välittömästi 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. fr

Perustelu 

Tieteellinen näyttö on väittämien käytön hyväksymisen kannalta tärkein seikka. Siksi 
elintarvikealan toimijan, joka käyttää väittämää tiettyyn elintarvikkeeseen, täytyy pitää 
viranomaisten saatavilla tieteelliset tutkimukset, joilla väittämän käyttöä on perusteltu.

Mahdollisuutta pyytää tieteellistä näyttöä ei pitäisi antaa pelkästään jäsenvaltioille vaan 
myös elintarviketurvallisuusviranomaiselle, koska se osallistuu väittämien käyttöä ja/tai 
hyväksymistä koskevien hakemusten arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 157
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää elintarvikealan 
toimijaa tai henkilöä, joka saattaa tuotteen 
markkinoille, esittämään tieteellisen näytön, 

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää elintarvikealan 
toimijaa tai henkilöä, joka saattaa tuotteen 
markkinoille, esittämään tieteellistä tietoa, 
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joka vahvistaa tämän asetuksen 
noudattamisen.

joka vahvistaa tämän asetuksen 
noudattamisen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 158
7 artikla

1. Ravitsemus- tai terveysväittämien 
käytöllä ei saa verhota elintarviketuotteen 
yleistä ravitsemuksellista arvoa. Siksi on 
annettava tietoa, joka auttaa kuluttajaa 
ymmärtämään ravitsemus- tai 
terveysväittämillä varustettujen 
elintarvikkeiden merkityksen hänen 
päivittäisessä ruokavaliossaan. 
Esitettävän tiedon on sisällettävä:

Kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto on 
esitettävä direktiivin 90/496/ETY mukaisesti 
lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa.

(a) kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto 
direktiivin 90/496/ETY mukaisesti lukuun 
ottamatta yleisluonteista mainontaa,

Terveysväittämien osalta esitettävän tiedon 
on sisällettävä direktiivin 90/496/ETY 4 
artiklan 1 kohdassa määritellyssä ryhmässä 2 
mainitut kohdat.

(b) terveysväittämien osalta direktiivin 
90/496/ETY 4 artiklan 1 kohdassa 
määritellyssä ryhmässä 2 mainitut kohdat.

Jos ravitsemus- tai terveysväittämä koskee 
ainetta, jota elintarvikkeen 
pakkausmerkinnässä ei ole mainittu, sen
määrä on ilmoitettava ravintosisältöä 
koskevien tietojen yhteydessä.

2. Ravintosisältöä koskevien tietojen 
yhteydessä on esitettävä lisäksi seuraavat 
tiedot: 

a) sen aineen määrä, jota ravitsemus- tai 
terveysväittämä koskee ja jota ei ole 
mainittu elintarvikkeen 
pakkausmerkinnässä, ja
b) tietoa ravitsemus- tai terveysväittämillä 
varustettujen elintarvikkeiden roolista 
tasapainoisessa ruokavaliossa. Tiedot on 
annettava ilmoittamalla elintarvikkeeseen 
sisältyvän väittämällä varustetun 
ravintoaineen tai muun aineen määrä 
suhteessa kyseisten aineiden päivittäisiin 
saantisuosituksiin, jotka vahvistetaan 4 
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artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Perustelu 

Ravitsemus- ja terveysväittämät antavat kuluttajille arvokasta tietoa elintarviketuotteen 
sisältämistä yksittäisistä ravintoaineista (tai muista aineista) ja/tai terveyshyödystä, joka 
voidaan saada elintarviketta nauttimalla. Jotta tuotteen yleinen ravitsemuksellinen arvo ei 
hämärtyisi, on tärkeää, että kuluttajille annetaan tietoa siitä, miten yksittäiset elintarvikkeet, 
erityisesti väittämillä varustetut elintarvikkeet, sopivat tasapainoiseen ruokavalioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Tarkistus 159
7 artiklan 1 kohta

Kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto on 
esitettävä direktiivin 90/496/ETY mukaisesti 
lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa.

Kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto on 
esitettävä direktiivin 90/496/ETY mukaisesti 
tai ravintolisien osalta ravintolisistä 
annetun direktiivin 2002/46/EY mukaisesti
lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa.

Or. en

Perustelu 

Direktiiviä 90/496/ETY elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä ei sovelleta ravintolisiin, 
joista säädetään direktiivillä 2002/46/EY. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
ravintolisien erityisluonteen huomioon ottaen on paikallaan mainita direktiivi 2002/46/EY.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 160
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kuluttajan helpottamiseksi on lisäksi 
mainittava energia-arvo ja 
ravintoainesisältö tai valmistusaineet 
pakkausta tai annosta kohden.

Or. el
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Perustelu 

Energia-arvon ja ravintoainesisällön sekä valmistusaineiden mainitseminen pakkausta tai 
annosta kohden helpottavat kuluttajan tiedonsaantia. On tavallista, että kaikkein 
"valveutuneimmillakin" kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kuvauksia tai väittämiä. 
Lisäksi kuluttajien kykyä ymmärtää väittämiä on vahvistettava, koska se edistää ehdotettujen 
toimien tehokasta täytäntöönpanoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Tarkistus 161
7 artiklan 2 kohta

Terveysväittämien osalta esitettävän tiedon 
on sisällettävä direktiivin 90/496/ETY 4 
artiklan 1 kohdassa määritellyssä ryhmässä 2 
mainitut kohdat.

Ravitsemus- ja terveysväittämien osalta 
esitettävän tiedon on sisällettävä direktiivin 
90/496/ETY 4 artiklan 1 kohdassa 
määritellyssä ryhmässä 2 mainitut kohdat.

Or. en

Perustelu 

Täydelliset ravintoainemerkinnät on yhtä tärkeitä sekä ravitsemus- että terveysväittämien 
osalta, jotta kuluttajat saavat mahdollisimman laadukasta tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 162
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. On tehtävä selkeä ero väittämillä 
varustettujen aineiden luonnollisen ja 
lisätyn sisällön välillä, erityisesti kun 
kyseessä ovat vitamiinit.

Or. en

Perustelu 

Merkinnöissä ei yleensä tehdä eroa tiettyjen aineiden, kuten vitamiinien, luonnollisen ja 
lisätyn sisällön välillä. Kyse on kuitenkin tärkeästä asiasta, kun halutaan tehdä tietoisia 
valintoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan

Tarkistus 163
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. On tehtävä selkeä ero väittämillä 
varustettujen aineiden luonnollisen ja 
lisätyn sisällön välillä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten, Holger Krahmer

Tarkistus 164
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
1. Ravitsemusväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli ne ovat tämän asetuksen mukaisia ja 
noudattavat liitteessä esitettyjä edellytyksiä.
2. Liitteeseen tehtävät muutokset on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
viitatun menettelyn mukaisesti ja 
tarvittaessa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kuulemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu 

Elintarvikealan kuuluisi vastata ravitsemusväittämien muotoilusta. Edellytyksiä, joita 
ravitsemusväittämien on noudatettava, on syytä käsitellä ravintoainemerkinnöistä 
esitettävässä ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 165
8 artiklan 1 kohta
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1. Ravitsemusväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli ne ovat tämän asetuksen mukaisia ja 
noudattavat liitteessä esitettyjä edellytyksiä.

1. Ravitsemusväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli ne ovat tämän asetuksen mukaisia ja 
noudattavat 5 artiklassa esitettyjä yleisiä 
edellytyksiä.

1 a. Liitteessä esitettyjä ravintoaineita 
koskevat ravitsemusväittämät ovat sallittuja 
vain, mikäli ne noudattavat liitteessä 
esitettyjä edellytyksiä.
1 b. Ravintolisissä olevien ainesosien 
määrät on ilmaistava direktiivin 
2002/46/EY mukaisesti valmistajan 
suosittelemina päivittäisinä annoksina.

Or. en

Perustelu 

Liitteessä esitetyt väittämät koskevat vain pientä määrää ravintoaineita, vaikka tunnetaan yli 
200 ravintoainetta, joilla on tärkeitä ravitsemuksellisia tai fysiologisia ominaisuuksia. Liitettä 
ei pitäisi rajoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 166
8 artiklan 1 kohta

1. Ravitsemusväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli ne ovat tämän asetuksen mukaisia ja 
noudattavat liitteessä esitettyjä edellytyksiä.

1. Jollei 1 a kohdasta muuta johdu, 
ravitsemusväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli ne ovat tämän asetuksen mukaisia ja 
noudattavat liitteessä esitettyjä edellytyksiä.
1 a. Ilmoitukset elintarvikkeen 
ravitsemuksellisesta arvosta, logot mukaan 
luettuina, ovat jäsenvaltioissa sallittuja, 
mikäli ne ovat kansallisten viranomaisten 
laatimien suuntaviivojen tai sääntöjen 
mukaisia ja auttavat kuluttajia tekemään 
terveellisiä ruokavalintoja.

Or. en

Perustelu 

Monissa jäsenvaltioissa ollaan luomassa merkintäjärjestelmiä, joilla autetaan kuluttajia 
tekemään terveellisiä ruokaostosvalintoja. Ravintoarvomerkinnät ovat tärkeitä, mutta 
kuluttajat haluavat myös pakkausten etupuolella olevia ja muita näkyviä merkkejä. Siksi on 
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syytä välttää tilanne, jossa logot ja vastaavat ovat merkinnöissä kiellettyjä. Ehdotetulla 
poikkeusjärjestelyllä kunnioitetaan toissijaisuusperiaatteeseen perustuvia päätöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 167
8 artiklan 2 kohta

2. Liitteeseen tehtävät muutokset on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa viitatun 
menettelyn mukaisesti ja tarvittaessa 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kuulemisen jälkeen.

2. Liitteeseen tehtävät muutokset on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa viitatun 
menettelyn mukaisesti ja tarvittaessa 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kuulemisen jälkeen ja sellaisten 
kuluttajapaneelien avulla, joissa 
arvioidaan, miten väittämät havainnoidaan 
ja ymmärretään.

Or. en

Perustelu 

On tärkeää arvioida, miten väittämät ymmärretään, ja kuulla kuluttajaryhmiä ennen 
muutosten hyväksymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 168
9 artiklan 1 kohta

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen 
tai samaan luokkaan kuuluvien 
elintarvikkeiden energiasisältöä, voidaan 
esittää vain, mikäli keskivertokuluttaja 
tunnistaa helposti vertailun kohteena olevat 
elintarvikkeet tai ne ovat selkeästi 
merkittyjä. Ravintoaineen määrän ja/tai 
energiasisällön ero on ilmoitettava, ja 
vertailun on liityttävä samaan 
elintarvikemäärään.

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
elintarvikkeen ravintoaineen määrää ja/tai 
energiasisältöä muihin tai toiseen luokkaan 
kuuluviin elintarvikkeisiin, voidaan esittää 
vain, mikäli keskivertokuluttaja tunnistaa 
helposti vertailun kohteena olevat 
elintarvikkeet tai ne ovat selkeästi 
merkittyjä. Ravintoaineen määrän ja/tai 
energiasisällön ero on ilmoitettava, ja 
vertailun on liityttävä samaan 
elintarvikemäärään.

Or. en
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Perustelu 

Kaikenlaisista elintarvikkeista olisi voitava käyttää väittämiä, joissa vertaillaan ravinto-
ja/tai energiasisältöä, kunhan keskivertokuluttaja ymmärtää vertailun. Väittämien olisi oltava 
mahdollisia, jotta saadaan kuluttajan kannalta ymmärrettäviä kuvaavia esimerkkejä vaikkapa 
jonkin tuotteen C-vitamiinipitoisuudesta verrattuna hedelmiin tai jonkin tuotteen 
kalsiumpitoisuudesta verrattuna maitoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Tarkistus 169
9 artiklan 1 kohta

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen 
tai samaan luokkaan kuuluvien
elintarvikkeiden energiasisältöä, voidaan 
esittää vain, mikäli keskivertokuluttaja 
tunnistaa helposti vertailun kohteena olevat 
elintarvikkeet tai ne ovat selkeästi 
merkittyjä. Ravintoaineen määrän ja/tai 
energiasisällön ero on ilmoitettava, ja 
vertailun on liityttävä samaan 
elintarvikemäärään.

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
elintarvikkeen ravintoaineen määrää ja/tai
energiasisältöä muihin elintarvikkeisiin, 
voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja tunnistaa helposti 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet tai 
ne ovat selkeästi merkittyjä. Ravintoaineen 
määrän ja/tai energiasisällön ero on 
ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä 
samaan elintarvikemäärään.

Or. en

Perustelu 

Ei pidä sallia pelkästään väittämiä, joissa vertaillaan ravintoaineita ja/tai energiasisältöä, 
vain samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden välillä vaan myös erilaisten 
elintarvikkeiden välillä, jotta saadaan havainnollisia esimerkkejä, joita kuluttajan on helppo 
ymmärtää; esimerkiksi "tuote X sisältää yhtä paljon kalsiumia kuin lasi maitoa".

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 170
9 artiklan 1 kohta

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen tai 

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen tai 
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samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden 
energiasisältöä, voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja tunnistaa helposti 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet tai
ne ovat selkeästi merkittyjä. Ravintoaineen 
määrän ja/tai energiasisällön ero on 
ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä 
samaan elintarvikemäärään.

samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden 
energiasisältöä, voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja tunnistaa helposti 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet ja
ne on selkeästi ilmoitettu loppukuluttajalle. 
Ravintoaineen määrän ja/tai energiasisällön 
ero on ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä 
samaan elintarvikemäärään.

Or. fr

Perustelu 

On tarpeen mukauttaa terveysväittämien luetteloa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta 
luettelossa otettaisiin mahdollisimman hyvin ja nopeasti huomioon uusi tietämys ja tekniikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 171
9 artiklan 1 kohta

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen tai 
samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden 
energiasisältöä, voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja tunnistaa helposti 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet tai 
ne ovat selkeästi merkittyjä. Ravintoaineen 
määrän ja/tai energiasisällön ero on 
ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä 
samaan elintarvikemäärään.

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen tai 
samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden 
energiasisältöä, voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja tunnistaa helposti 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet tai 
ne ovat selkeästi merkittyjä. Ravintoaineen 
määrän ja/tai energiasisällön ero on 
ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä 
samaan elintarvikemäärään ja tarvittaessa 
valmistusmenetelmään.

Or. en

Perustelu 

Joidenkin ruokien valmistusmenetelmät voivat vaihdella. Esimerkiksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa markkinoilla on ollut tuotteita, joiden 'kevytversiossa' kuluttajia neuvotaan 
valmistamaan juoma käyttäen kuumaa vettä ja vakioversiossa neuvottiin käyttämään kuumaa 
maitoa. Näin ollen on tärkeää viitata samaan valmistusmenetelmään esitettäessä 
elintarvikkeita koskevia vertailevia väittämiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 172
9 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tuotteista, jotka on rekisteröity 
asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti, ei 
esitetä vertailevia ravitsemusväittämiä.

Or. it

Perustelu 

Mainintojen "suojattu alkuperänimitys (SAN)" tai "suojattu maantieteellinen merkintä 
(SMM)" käyttö edellyttää, että rekisteröitävät tuotteet täyttävät tietyt ehdot, jotka on lueteltu 
asianmukaisessa tuote-erittelyssä, jossa taataan valmistusmenetelmä, käytetyt ainekset ja 
alkuperä. Asiasta vastaavat viranomaiset valvovat tiukasti tällaisia tuotteita, joilla on 
sellaisia perinteisiin ja laatuun perustuvia ominaisuuksia, joita ei voida sovittaa yhteen 
vertailevien ravitsemusväittämien tavoitteiden kanssa. Kuluttajan kannalta katsottuna vertailu 
ei näissä tapauksissa useinkaan lisää tietoa, vaan pikemminkin johtaa harhaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 173
10 artiklan 1 kohta

1. Terveysväittämät ovat sallittuja, 
mikäli ne täyttävät II luvun yleiset 
edellytykset ja tämän luvun erityiset 
edellytykset sekä ovat saaneet tämän 
asetuksen mukaisen hyväksynnän.

1. Terveysväittämät ovat sallittuja, 
mikäli ne täyttävät II luvun yleiset 
edellytykset ja tämän luvun erityiset 
edellytykset sekä niistä on ilmoitettu 14 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
ja mikäli
a) komissio ei ole esittänyt vastalauseita 15 
artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
määräajassa tai
b) mikäli komissio on esittänyt 
vastalauseita, kiellosta ei ole päätetty 16 
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 
9 kuukauden kuluessa siitä, kun 
viranomainen on vastaanottanut 
ilmoituksen.

Or. de
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Perustelu 

Asetuksen tavoittelema kuluttajansuojan korkea taso voidaan saavuttaa myös 
ilmoitusmenettelyllä, joka on keinona lievempi, sillä ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedon terveysväittämien käytöstä, jotta ne voivat 
epäillessään väittämien todenmukaisuutta tai tieteellistä näyttöä tutkia väittämiä ja 
tarvittaessa myös kieltää markkinoinnin. Tarkistuksen 1 kohdan a ja b alakohdan 
sanamuodolla taataan luotettavat päätöksenteon määräajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 174
10 artiklan 1 kohta

1. Terveysväittämät ovat sallittuja, mikäli ne 
täyttävät II luvun yleiset edellytykset ja 
tämän luvun erityiset edellytykset sekä ovat 
saaneet tämän asetuksen mukaisen 
hyväksynnän.

1. Terveysväittämät ovat sallittuja, mikäli ne 
täyttävät II luvun yleiset edellytykset ja 
tämän luvun erityiset edellytykset ja ne on 
ilmoitettu tämän asetuksen mukaisesti.

Or. de

Perustelu 

Asetuksen tavoittelema kuluttajansuojan korkea taso voidaan saavuttaa myös 
ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset 
saavat tiedon terveysväittämien käytöstä, jotta ne voivat epäillessään väittämien 
todenmukaisuutta tai tieteellistä näyttöä tutkia väittämiä ja tarvittaessa myös kieltää 
markkinoinnin. Lisäksi ehdotettu hyväksyntämenettely lisäisi tarpeettomasti byrokratiaa ja 
hankaloittaisi erityisesti pienten ja keskikokoisten elintarviketuottajien toimintaa, koska 
useimmilla niistä ei ole riittävästi kokemusta eikä rakenteita Euroopan tasolla toteutettavaan 
hyväksyntämenettelyyn. Ilmoitusmenettely taas helpottaa elintarvikealan innovointeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Tarkistus 175
10 artiklan otsikko ja 1 kohta

Erityiset edellytykset Terveysväittämien erityiset edellytykset
1. Terveysväittämät ovat sallittuja, mikäli ne 
täyttävät II luvun yleiset edellytykset ja 
tämän luvun erityiset edellytykset sekä ovat 
saaneet tämän asetuksen mukaisen 
hyväksynnän.

1. Terveysväittämät ovat sallittuja, mikäli ne 
täyttävät II luvun yleiset edellytykset ja 
tämän luvun erityiset edellytykset.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Tarkistus 176
10 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos halutaan esittää muita kuin 12 ja 
13 artiklan soveltamisalaan kuuluvia 
terveysväittämiä, asiasta on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään silloin, kun tuote asetetaan ensi 
kertaa markkinoille, ja viranomaiselle on 
toimitettava malli tuotteessa käytettävästä 
pakkausmerkinnästä sekä luonnos 
mainosmateriaalista. 
Suoritetun seurannan perusteella 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi vaatia tuotteen valmistajaa tai 
maahantuojaa esittämään tieteellisiä 
tutkimuksia ja tietoja, joista käy ilmi, että 
käytetty terveysväittämä on tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen. 
Ilmoitusasiakirjat ja väittämän perusteluksi 
esitetyt asiakirjat toimitetaan komissiolle, 
joka päättää asiasta. Jos väittämää ei 
hyväksytä, tuotteen valmistajaa tai 
maahantuojaa pyydetään muuttamaan 
väittämää tai poistamaan se 
pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu 

10 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväittämät ovat sallittuja, mikäli ne ovat saaneet tämän 
asetuksen mukaisen hyväksynnän. Tämä hyväksyntämenettely menee kuitenkin liian pitkälle, 
sillä se kattaa myös tunnustetut ja tieteellisesti todistetut väittämät, jotka eivät johda 
kuluttajia harhaan. Menettely on myös byrokraattinen ja epäkäytännöllinen eikä lainkaan 
hyväksyttävä varsinkaan Lissabonin strategian valossa. Yksityisillä toimijoilla ja pk-
yrityksillä olisi oltava oikeus jatkaa kansallisella tasolla tunnustettujen ja tieteellisesti 
todistettujen terveysväittämien käyttämistä, vaikka ne eivät sisältyisikään 12 artiklassa 
tarkoitettuihin luetteloihin. On syytä korostaa, että pk-yrityksillä ei ole varaa 13 artiklassa 
tarkoitettuun hyväksyntämenettelyyn, ja siksi ne tarvitsevat oikeusvarmuuden siitä, että ne 
voivat jatkaa terveysväittämiensä käyttöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 177
10 artiklan 1 a kohta(uusi)

1 a. Jos halutaan esittää muita kuin 12 ja 
13 artiklan soveltamisalaan kuuluvia 
terveysväittämiä, asiasta on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään silloin, kun tuote asetetaan ensi 
kertaa markkinoille, ja viranomaiselle on 
toimitettava malli tuotteessa käytettävästä 
pakkausmerkinnästä sekä luonnos 
mainosmateriaalista.
Suoritetun seurannan perusteella 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi vaatia tuotteen valmistajaa tai 
maahantuojaa esittämään tieteellisiä 
tutkimuksia ja tietoja, joista käy ilmi, että 
käytetty terveysväittämä on tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen. Jos 
kyseiset tutkimukset on julkaistu helposti 
saatavilla olevassa julkaisussa, viittaus 
julkaisuun riittää. 

Or. fr

Perustelu 

Pk-yrityksille on annettava mahdollisuus turvautua muihin kuin eurooppalaisessa rekisterissä 
oleviin toimintaa koskeviin väittämiin esittämällä, että yhteisömenettely ei ole pakollinen, kun 
tuote markkinoidaan ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa, ja ottamalla käyttöön 
ilmoitusmenettely, joka on havaittu hyväksi sovellettaessa sitä 25 vuoden ajan 
erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 178
10 artiklan 2 kohta

2. Terveysväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli pakkausmerkintöihin sisältyy 
seuraava tieto:

Poistetaan.

a) maininta monipuolisen ruokavalion ja 



AM\555844FI.doc 93/186 PE 353.660v01-00

FI

terveiden elämäntapojen tärkeydestä
b) elintarvikkeen määrä ja nautittavan 
määrän osuus, joka tarvitaan väitetyn 
hyödyn saamiseksi
c) tarvittaessa huomautus henkilöille, 
joiden olisi vältettävä elintarvikkeen 
nauttimista
d) tarvittaessa varoitus tuotteen liiallisesta 
nauttimisesta, josta voi aiheutua 
terveysriski.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, 

Tarkistus 179
10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Terveysväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli pakkausmerkintöihin sisältyy 
seuraava tieto:

2. Terveysväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli pakkausmerkintöihin ja/tai muuhun 
kuluttajainformaatioon sisältyy seuraava 
tieto:

Or. en

Perustelu 

Tiettyjen tuotteiden, varsinkin pieniin pakkauksiin pakattujen tuotteiden tapauksessa riittäisi 
myös muunlainen kuluttajainformaatio.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 180
10 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) maininta monipuolisen ruokavalion ja 
terveiden elämäntapojen tärkeydestä

Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

Koska rekisteröintiprosessia, jossa arvioidaan tieteellistä oikeaksi osoittamista, edellytetään 
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kaikilta terveysväittämiltä, ei ole enää tarpeen asettaa erityiskieltoja. On sallittava kaikki 
väittämät, jotka on tieteellisesti osoitettu oikeiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 181
10 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) maininta monipuolisen ruokavalion ja 
terveiden elämäntapojen tärkeydestä

a) tarvittaessa maininta monipuolisen 
ruokavalion ja terveiden elämäntapojen 
tärkeydestä

Or. en

Perustelu 

Joillakin terveysväittämillä ei ole välttämättä mitään tekemistä esimerkiksi monipuolisen 
ruokavalion kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 182
10 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) maininta monipuolisen ruokavalion ja 
terveiden elämäntapojen tärkeydestä

a) maininta monipuolisen ruokavalion ja 
terveiden elämäntapojen tärkeydestä 
näkyvällä paikalla pakkausmerkinnässä

Or. en

Perustelu 

Maininnan monipuolisen ruokavalion tärkeydestä pakkausmerkinnässä on oltava erittäin 
selkeä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 183
10 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) elintarvikkeen määrä ja nautittavan 
määrän osuus, joka tarvitaan väitetyn 

b) tarvittaessa elintarvikkeen määrä ja 
nautittavan määrän osuus, joka tarvitaan 
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hyödyn saamiseksi väitetyn hyödyn saamiseksi

Or. de

Perustelu 

Olisi perusteetonta vaatia terveysväittämien yhteydessä pakollisina mainintaa terveiden 
elämäntapojen tärkeydestä, elintarvikkeen määrästä ja nautittavan määrän osuudesta, kun 
taas samantapaiset tiedot, etenkin varoituksia koskevat maininnat, on esitettävä vain 
tarvittaessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Tarkistus 184
11 artikla

11 artikla Poistetaan
1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:
a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille
b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen
c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen
d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
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täytäntöönpanoa varten.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 185
Artikla 11

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

Epäsuoria terveysväittämiä voidaan käyttää 
yhteisön markkinoilla, mikäli ne läpäisevät 
viranomaisen suorittaman yhdenmukaisen 
tieteellisen arviointimenettelyn.

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille
b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen
c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen
d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu 

Koska rekisteröintiprosessia, jossa arvioidaan tieteellistä oikeaksi osoittamista, edellytetään 
kaikilta terveysväittämiltä, ei ole enää tarpeen asettaa erityiskieltoja. On sallittava kaikki 
väittämät, jotka on tieteellisesti osoitettu oikeiksi. Tarkistus on sopusoinnussa johdanto-osan 
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14 kappaleen kanssa, jossa vahvistetaan periaate, että elintarviketurvallisuusviranomainen 
arvioi tieteellisesti kaikki terveysväittämät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 186
11 artikla

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat rajoitukset

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

b) väittämät, joissa viitataan painon 
alenemisen nopeuteen tai määrään.

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan 
painon vähenemisen määrään, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen
d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

2. Seuraavat terveysväittämät ovat 
sallittuja ainoastaan, jos ne ovat saaneet 
10 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun hyväksynnän: 
a) väittämät, joissa viitataan 
ravintoaineen tai elintarvikkeen yleisiin ja 
muihin kuin niille ominaisiin hyötyihin 
yleensä terveydelle ja hyvinvoinnille
b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen
c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
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laihtumiseen, painonhallintaan, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen
d) ravitsemus- ja terveysväittämät tai 
muut väittämät, joissa annetaan 
ymmärtää, että tuotteella on erityistä 
ravitsemuksellista arvoa lapsille.
3. Väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamiin neuvoihin, ovat 
sallittuja ainoastaan, jos
a) väittämää tukeva järjestö on 
kansallisten tai yhteisön viranomaisten 
tunnustama
b) osapuolten välillä on kirjallinen 
sopimus
c) yksityiskohdat suosituksen pääkohdista 
julkistetaan helposti saatavissa olevassa 
muodossa (esim. yrityksen ja tunnustetun 
järjestön Internet-sivustolla).
4. Komissio julkaisee viranomaista, 
elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia 
kuultuaan tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat 2 kohdan täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en

Perustelu 

Lapset ovat hyvin alttiita mainoksille, ja ne voivat helposti vaikuttaa heidän 
ravitsemustottumuksiinsa. Sen vuoksi WHO:n ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä koskevassa 
strategialuonnoksessa suositetaan erityisesti vastuullista markkinointia, joka tukee tätä 
strategiaa, ennen kaikkea kun on kyse runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, sokeria tai suolaa 
sisältävien elintarvikkeiden mainostamisesta ja markkinoinnista etenkin pienille lapsille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 187
11 artikla

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat rajoitukset
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1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Jos käytetään terveysväittämiä, joissa 
viitataan elintarvikkeen ja elintarvikkeen 
ainesosien yleisiin hyötyihin terveydelle ja 
hyvinvoinnille, väittämät on muotoiltava 
siten, että niistä käy ilmi väittämän 
perusteena oleva erityinen näyttö ja 
kuluttajien ymmärrys. Terveyshyötyjen on 
pysyttävä näytön puitteissa, eivätkä ne saa 
hämmentää tai johtaa harhaan kuluttajia.

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

2. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

a) väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä 
voi olla terveysvaikutuksia

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
painon alenemisen nopeuteen tai määrään 
kyseisillä väittämillä varustettujen 
tuotteiden käytön seurauksena.

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden,
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

3. Seuraavat terveysväittämät ovat sallittuja 
ainoastaan, jos ne ovat saaneet 10 artiklan 
1 kohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun hyväksynnän: 

2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

a) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihtumiseen, painonhallintaan, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen.
4. Väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamiin suosituksiin tai 
lääketieteellisiin lausuntoihin, ovat 
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sallittuja ainoastaan, jos ne ovat niiden 
suuntaviivojen mukaisia, jotka komissio 
laatii [...] mennessä kuluttajien ja 
elintarvikealan edustajia tai muita 
sidosryhmiä kuultuaan 23 artiklan 
mukaista menettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu 

On kohtuutonta kieltää kaikki väittämät, joissa viitataan terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, 
psykologisiin toimintoihin ja painonhallintaan. Asetusehdotuksessa vaaditaan, että kaikkien 
sekä suorien että epäsuorien väittämien on oltava tieteellisesti toteennäytettyjä ja että 
kuluttajien pitää ymmärtää ne ja että ne eivät saa johtaa kuluttajia harhaan.

11 artiklaa olisi muutettava siten, että ei kielletä väittämiä, jotka on esitetty tässä asetuksessa 
vahvistettujen yleisten ja erityisehtojen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 188
11 artikla

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
painon alenemisen nopeuteen tai määrään 
kyseisillä väittämillä varustettujen 
tuotteiden käytön seurauksena

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

b) väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä 
voi olla terveysvaikutuksia

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

2. Seuraavat terveysväittämät ovat sallittuja 
ainoastaan, jos ne ovat saaneet 10 artiklan 
1 kohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun hyväksynnän:

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille
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esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihtumiseen, painonhallintaan, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen.
3.Väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamiin neuvoihin, ovat 
sallittuja ainoastaan, jos:
a) väittämää tukeva järjestö on kansallisten 
tai yhteisön viranomaisten tunnustama
b) osapuolten välillä on kirjallinen sopimus
c) väittämän hyväksyntäjärjestelmää 
koskevat yksityiskohdat julkistetaan 
helposti saatavissa olevassa muodossa 
(esim. yrityksen ja tunnustetun järjestön 
Internet-sivustolla).
4. Komissio julkaisee viranomaista, 
elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia 
kuultuaan tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat 2 ja 3 kohdan 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu 

Sellaisia väittämiä, myös terveysväittämiä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä ja kuluttajalle 
ymmärrettäviä, pitäisi voida käyttää ilman turhia rajoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 189
11 artikla, otsikko

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
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koskevat rajoitukset

Or. de

Perustelu 

On syytä ottaa huomioon, että tiedemaailma on hyväksynyt yleisesti tietyt terveysväittämät, 
joten ne olisi hyväksyttävä, jos ne voidaan todentaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, 

Tarkistus 190
11 artikla, otsikko

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat rajoitukset

Or. en

Perustelu 

Artiklan sisältö huomioon ottaen on parempi puhua otsikossa käytön rajoituksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 191
11 artikla, otsikko

Epäsuorat terveysväittämät Kielletyt terveysväittämät

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, 

Tarkistus 192
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 193
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät ovat sallittuja
ainoastaan, jos ne on tieteellisesti 
toteennäytetty:

Or. en

Perustelu 

Terveysväittämien käytön rajoitukset olisi tehtävä tieteellisin perustein.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 194
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät ovat 
sallittuja ainoastaan, jos ne perustuvat 
tieteelliseen tietämykseen:

Or. en

Perustelu 

Jos väittämät perustuvat tieteelliseen tietämykseen, kuluttajien pitää voida varmistua asiasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 195
11 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä 
voi olla terveysvaikutuksia

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
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toimintoihin ja käyttäytymiseen laihtumiseen, painonhallintaan, painon 
alenemisen nopeuteen tai määrään 
kyseisillä väittämillä varustettujen 
tuotteiden käytön seurauksena, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen, ellei väittämiä ole osoitettu 
tieteellisesti oikeiksi ja ellei niistä ole 
ilmoitettu tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamiin neuvoihin, ellei 
väittämiä ole osoitettu tieteellisesti oikeiksi 
ja ellei niistä ole ilmoitettu tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, 

Tarkistus 196
11 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille, ellei väittämiä 
voida osoittaa tieteellisesti oikeiksi

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen, ellei 
väittämiä voida osoittaa tieteellisesti 
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oikeiksi
c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen, ellei 
väittämiä voida osoittaa tieteelliseksi 
oikeiksi

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia; tätä 
rajoitusta ei sovelleta tieteellisesti 
toteennäytettyihin väittämiin, joissa 
viitataan kansallisten viranomaisten 
virallisesti tunnustamien järjestöjen tai 
yleishyödyllisten tahojen antamiin 
neuvoihin.

Or. en

Perustelu 

On syytä yhtyä komission kantaan harhaanjohtavista, virheellisistä ja epäsuorista 
väittämistä. Jos väittämä kuitenkin voidaan perustella tieteellisesti ja näyttää toteen, sen 
käyttöä ei pitäisi kieltää. Ei pitäisi myöskään estää kansallisten viranomaisten tunnustamia 
järjestöjä ja muita tahoja esittämästä tieteellisesti toteennäytettyjä väittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 197
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a ja b alakohdat

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) väittämät, joissa viitataan suoraan 
ravintoaineen tai elintarvikkeen yleisiin ja 
muihin kuin niille ominaisiin hyötyihin 
yleensä terveydelle ja hyvinvoinnille, mikäli 
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ne voivat antaa kuluttajille väärää tietoa
b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen, mikäli ne 
voivat antaa kuluttajille väärää tietoa

Or. de

Perustelu 

Asetusehdotuksen 11 artikla olisi poistettava käytännössä samoista syistä kuin 4 artikla.

11 artiklan kiellot ilmentävät terveyspoliittisia vakaumuksia eivätkä näin ollen kuulu 
oikeusperustana olevan EY-sopimuksen 95 artiklan piiriin. Ne ovat myös vastoin periaatetta, 
että paikkansa pitävien ja tieteellisesti todistettavissa olevien väittämien on oltava sallittuja, 
sekä periaatetta, jonka mukaan ei ole hyviä tai huonoja elintarvikkeita vaan ainoastaan hyviä 
tai huonoja ruokavalioita. Lisäksi näin ei yhdenmukaisteta elintarvikelainsäädäntöä, sillä 
missään EU:n jäsenvaltiossa ei ole vastaavia määräyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 198
11 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille ellei niitä 
voida todistaa tieteellisesti

Or. de

Perustelu 

On syytä ottaa huomioon, että tiedemaailma on hyväksynyt yleisesti tietyt terveysväittämät, 
joten ne olisi hyväksyttävä, jos ne voidaan todentaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 199
11 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen ellei niitä 
voida todistaa tieteellisesti
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 200
11 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin,
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
painon alenemisen nopeuteen tai määrään

Or. en

Perustelu 

Jos väittämä perustuu tieteelliseen tietämykseen, kuluttajien pitää voida varmistua asiasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 201
11 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

Or. fr

Perustelu 

Kylläisyydentunteen käsite, "näläntunteen puuttuminen kahden aterian välillä", on 
tieteellisesti määritetty selkeästi. Koska tätä kysymystä on käsitelty tieteellisesti, se voidaan 
saattaa elintarviketurvallisuusviranomaisen ja komission asiantuntemuksen alaisuuteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 202
11 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) väittämät, joissa viitataan laihdutukseen, 
painon kontrollointiin, käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 203
11 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen ellei niitä voida todistaa 
tieteellisesti

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Tarkistus 204
11 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 

c) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen, painon kontrollointiin, 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan painon 
vähenemisen määrään, näläntunteen 
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vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion 
energiasisällön vähentymiseen

vähenemiseen, kylläisyydentunteen 
lisääntymiseen tai ruokavalion
energiasisällön vähentymiseen; tätä 
säännöstä ei kuitenkaan sovelleta 
ruokavalioiden seurantajärjestelmiin, jotka 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä

Or. en

Perustelu 

Tällä artiklalla ei ole syytä pyrkiä kieltämään ruokavalion seurantajärjestelmiä, kuten 
painonvartijoita, jotka ovat Euroopassa tunnettuja ja jotka tarjoavat vilpittömiä mekanismeja 
painon alentamiseen. Tähän sisältyy myös tuotteiden merkitseminen, kun niiden rooli 
laihtumisessa on esitetty selvästi ohjelman yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 205
11 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Tarkistus 206
11 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia; tätä 
rajoitusta ei sovelleta väittämiin, joita 
esittävät tunnustetut järjestöt, kuten
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terveydenhuoltoalan yleishyödylliset 
järjestöt, jotka osallistuvat kansanterveyden 
edistämiseen ja antavat kuluttajille tietoa 
ruokavaliosta ja elämäntavoista.

Or. en

Perustelu 

Yleishyödylliset järjestöt voivat saada elintarviketeollisuudelta merkittäviä summia 
tutkimukseen, terveyskasvatukseen, terveydenhoitoon ja kuntoutustoimiin. Tällaiset suhteet 
edesauttavat myös kyseisten järjestöjen ja niiden työn tunnetuksi tekemistä, ja 
varojenkeräyskampanjat liittyvät usein suurelle kuulijakunnalle suunnattuihin 
terveystietoiskuihin. Tällaisten yhteenliittymien ja kampanjoiden yhteydessä esitettyjä 
väittämiä ei pitäisi kieltää, jos väittämien esittäjät ovat tunnustettuja järjestöjä, jotka 
osallistuvat kansanterveyden edistämiseen ja antavat kuluttajille tietoa ruokavaliosta ja 
elämäntavoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 207
11 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, ellei tietyn 
ravintoaineen tai ainesosan ja 
riippumattomien tai yleishyödyllisten 
tahojen siitä tarjoamien neuvojen välillä 
ole vakiintunutta ja selkeää yhteyttä, tai 
joissa esitetään, että elintarvikkeen 
nauttimatta jättämisellä voi olla 
terveysvaikutuksia.

Or. en

Perustelu 

Terveydenhuollon asiantuntijoiden neuvoihin tai yleishyödyllisen järjestön hyväksyntään 
liittyvän väittämän esittämisperusteet eivät ole nykyisellään kuluttajille selviä. 
Neuvot/hyväksyntä voidaan antaa terveyteen liittyvistä tai taloudellisista syistä, mutta 
kuluttaja ei voi tätä tietää. Näin ollen elintarvikkeen ja neuvojen/hyväksynnän välillä on 
oltava selkeä yhteys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 208
11 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) ravitsemus- ja terveysväittämät sekä 
muut väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että tuotteella on erityistä ravitsemuksellista 
arvoa lapsille, elleivät ne ole 4 artiklan 1 
kohdan vaatimusten mukaisia.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 209
11 artiklan 1 kohdan d a alakohta(uusi)

(d a) ravitsemus- ja terveysväittämät sekä 
muut väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että tuotteella on erityistä ravitsemuksellista 
arvoa lapsille, elleivät ne ole 4 artiklan 1 
kohdan vaatimusten mukaisia.

Or. en

Perustelu 

Lapset ovat hyvin alttiita mainoksille, ja ne voivat helposti vaikuttaa heidän 
ravitsemustottumuksiinsa. Sen vuoksi WHO:n ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä koskevassa 
strategialuonnoksessa suositetaan erityisesti vastuullista markkinointia, joka tukee tätä 
strategiaa, ennen kaikkea kun on kyse runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, sokeria tai suolaa 
sisältävien elintarvikkeiden mainostamisesta ja markkinoinnista etenkin pienille lapsille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 210
11 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

da) väittämät, jotka on suunnattu 
pelkästään lapsille

Or. de
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Perustelu 

Lasten ei pitäisi voida olla terveysväittämien kohderyhmänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 211
11 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) terveysväittämät, jotka kohdistetaan 
yksinomaan tai etupäässä lapsiin.

Or. el

Perustelu 

Lapset ovat kuluttajien suuri, herkkä erityisryhmä, johon voidaan helposti vaikuttaa 
harhaanjohtavilla viesteillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 212
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Ellei väittämä ole peräisin 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tunnustamalta valtakunnallisesti 
hyväksytyltä järjestöltä, seuraavat 
epäsuorat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja: väittämät, joissa annetaan 
ymmärtää, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia, 
sekä väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamiin neuvoihin.

Or. en

Perustelu 

Jos väittämät perustuvat tieteelliseen tietämykseen, kuluttajien pitää voida varmistua asiasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 213
11 artiklan 2 kohta

2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan täytäntöönpanoa 
varten.

2. Kuultuaan ensin viranomaista sekä 
elintarvikealaa ja kuluttajia edustavia 
järjestöjä komissio julkaisee tarvittaessa 
yksityiskohtaiset suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu 

On toivottavaa, että komissio kuulee myös sidosryhmiä ja ottaa huomioon niiden kokemukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 214
11 artiklan 2 kohta

2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan täytäntöönpanoa 
varten.

2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat, jotka laaditaan 23 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten.

Or. fr

Perustelu 

On syytä täsmentää, että suuntaviivat on määriteltävä komitologiamenettelyn mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 215
11 a artikla (uusi)

11 a artikla

Lapsille suunnattuja väittämiä koskeva 
kielto
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Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia ravitsemus- ja terveysväittämiä ja 
muita väittämiä ei saa kohdistaa 
yksinomaan tai ensisijaisesti lapsille. 
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
ravitsemus- ja terveysväittämiä ja muita 
väittämiä ei saa esittää tuotteista, jotka 
kuuluvat äidinmaidonkorvikkeista ja 
vieroitusvalmisteista 14 päivänä 
toukokuuta 1991 annetun komission 
direktiivin 91/321/ETY1 tai imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista 
valmisruoista ja muista lastenruoista 
16 päivänä helmikuuta 1996 annetun 
komission direktiivin 96/5/EY2

soveltamisalaan.
1 EYVL L 175, 4.7.1991, s. 35

2 EYVL L 49, 28.2.1996, p. 17. 

Or. en

Perustelu 

Lapset ovat hyvin alttiita mainoksille, ja ne voivat helposti vaikuttaa heidän 
ravitsemustottumuksiinsa. Sen vuoksi WHO:n ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä koskevassa 
strategialuonnoksessa suositetaan erityisesti vastuullista markkinointia, joka tukee tätä 
strategiaa, ennen kaikkea kun on kyse runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, sokeria tai suolaa 
sisältävien elintarvikkeiden mainostamisesta ja markkinoinnista etenkin pienille lapsille.

Jotta rintaruokintaa ei korvattaisi äidinmaidonvastikkeilla, on syytä välttää näistä 
korvikkeista esitettyjä väittämiä. Tämä on sopusoinnussa WHO:n toukokuussa 2002 antaman 
päätöslauselman 55.25 kanssa. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että 
mikroravinteiden käyttöönotolla ja ravintolisien markkinoinnilla ei korvata tai heikennetä 
kestävää käytäntöä eli rintaruokintaa ja optimaalista täydentävää ruokintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 216
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
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poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli 2 kohdassa esitetyssä 
luettelossa esitetään havainnollisia 
esimerkkejä ravintoaineen tai muun aineen 
ja terveyden välisestä yhteydestä.

Or. en

Perustelu 

Terveysväittämän täsmällisen sanamuodon määrittäminen johtaa valtavaan byrokraattiseen 
ja aikaavievään taakkaan, koska liiketoiminta-alan toimijoiden on haettava hyväksyntä 
väittämän sanamuodon jokaiselle muunnelmalle. Lisäksi siinä mentäisiin oikeutettua 
kuluttajansuojan parantamisen tavoitetta huomattavasti pidemmälle. Sen vuoksi sallittujen 
väittämien luettelo saa sisältää vain havainnollisia esimerkkejä. Liike-elämän toimijat voivat 
siten käyttää vastuualueellaan samansisältöisiä väittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 217
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat 
hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon, ja jotka 
keskivertokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ravintoaineen tai 
muun aineen ja terveyden välinen yhteys on 
mainittu 2 kohdassa esitetyssä luettelossa.

Or. en

Perustelu 

On erittäin tärkeää, että valmistajat voivat mukauttaa tapaansa välittää tietoa tieteestä ja 
väittämän sanamuotoa eri kielillä siten, että väittämä on helposti ymmärrettävissä tietyssä 
yhteydessä tai kansallisessa tilanteessa. Teollisuudenalan on myös kyettävä tarkastelemaan 
väittämiään ja viestejään jatkuvasti kuluttajien käsityskyvyn kehittyessä. Ihanneratkaisu on 
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näin ollen luettelon laatiminen ravintoaineiden ja aineiden yhteyksistä väittämien asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 218
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön koko 
elintarvikkeen koostumuksen huomioon 
ottaen, ja jotka keskivertokuluttaja 
ymmärtää helposti, voidaan esittää, mikäli 
ne on mainittu 2 kohdassa esitetyssä 
luettelossa.

Or. en

Perustelu 

Tämän artiklan ehdotettu sanamuoto näyttää jättävän huomiotta terveysväittämät, joissa 
kuvataan joidenkin kokonaisten elintarvikkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten tai 
kokojyvätuotteiden, yleistä merkitystä. Tämä on epäoikeudenmukainen rajoitus, ja sen vuoksi 
artiklaa on tarkistettava vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 219
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
toimintaan kuvaavat terveysväittämät, jotka 
perustuvat yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen tietoon, ja jotka 
keskivertokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne perustuvat 2 
kohdassa esitettyyn luetteloon.

Or. en
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Perustelu

Luettelo perustelluista terveysväittämistä vähentää ehdotetun asetuksen, monista lupa-
asiakirjoista aiheutuvaa, byrokraattista vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Luettelo 
vähentää myös viranomaisten työmäärää. Jotta luettelosta tulisi mahdollisimman kattava, 
siihen olisi koottava väittämäehdotuksia sekä jäsenvaltioilta että eri sidosryhmiltä (esim. 
kuluttajajärjestöiltä ja teollisuudelta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 220
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn ja riittävästi varmennettuun
tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 
2 kohdassa esitetyssä luettelossa.

Or. de

Perustelu 

Tarkistuksen tavoitteena on, että viittaus riittävästi varmennettuun tieteelliseen näyttöön on 
vaatimuksena järkevä ja kohtuullinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 221
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdassa 
mainitusta lupamenettelystä poiketen 
ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 
elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
toimintaan kuvaavat terveysväittämät, jotka 
perustuvat yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen tietoon, ja jotka 
keskivertokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne perustuvat 2 
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kohdassa esitettyyn luetteloon.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 222
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat 
hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

Or. en

Perustelu 

Käsitettä 'yleisesti hyväksytty näyttö' ei ole määritelty. Tarkistuksella pyritään selkeyttämään 
tätä kohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 223
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja jotka 
keskiverokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne on mainittu 2 
kohdassa esitetyssä luettelossa.

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta 
poiketen elintarvikkeen, ravintoaineen tai 
muun aineen vaikutusta elimistön kasvuun, 
kehitykseen ja normaaliin toimintaan 
kuvaavat terveysväittämät, jotka perustuvat 
yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, 
ja jotka kohderyhmään kuuluva kuluttaja 
ymmärtää helposti, voidaan esittää, mikäli 
ne on mainittu 2 kohdassa esitetyssä 
luettelossa.
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Or. en

Perustelu 

Luetteloon yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön perustuvista väittämistä tulisi 
sisällyttää sellaisia elintarvikkeita koskevia väittämiä, joiden tiedetään vähentävän tiettyjen 
sairauksien riskiä, esim. hedelmien ja vihannesten tiettyjä syöpäsairauksia ehkäisevä 
vaikutus. Väittämät on usein suunnattu erityisryhmille, joilla saattaa olla enemmän tietoa 
tietystä elintarvikkeesta ja ravintoaineesta tai muusta aineesta kuin keskivertokuluttajalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Tarkistus 224
12 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelot väittämistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelot yhteyksistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
sallituista väittämistä, joissa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 
elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan.

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
yhteyksistä, joissa kuvataan ravintoaineen 
tai muun aineen vaikutusta elimistön 
kasvuun, kehitykseen ja normaaliin 
toimintaan.

Muutokset hyväksyttyyn luetteloon on 
tehtävä 23 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti komission omasta aloitteesta tai 
jäsenvaltion pyynnöstä. 

Muutokset hyväksyttyyn luetteloon on 
tehtävä 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti komission omasta 
aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 225
12 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 2. Jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
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komissiolle luettelot väittämistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

(erityisesti kuluttajajärjestöjen ja 
teollisuuden edustajien) on toimitettava 
komissiolle luettelot ruokavalion ja 
terveyden välisistä yhteyksistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
sallituista väittämistä, joissa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 
elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan.

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
sallituista ruokavalion ja terveyden välisistä 
yhteyksistä, joissa kuvataan ravintoaineen 
tai muun aineen vaikutusta elimistön 
kasvuun, kehitykseen ja normaaliin 
toimintaan.

Or. en

Perustelu 

Asianosaisille olisi lisäksi tarjottava mahdollisuus esittää komissiolle ehdotuksia ruokavalion 
ja terveyden välisistä yhteyksistä ja muutoksista luetteloon. Käytännön syistä luettelossa ei 
pitäisi esittää väittämien tarkkaa sanamuotoa vaan ainoastaan yleinen viittaus ruokavalion ja 
terveyden väliseen yhteyteen (esim. kalsium – luuston vahvistaminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 226
12 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelot väittämistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

2. Sidosryhmiä kuultuaan jäsenvaltioiden
on toimitettava komissiolle luettelot 
ravintoaineiden tai muiden 
aineiden/toimintojen, joihin 1 kohdassa 
viitataan, suhteista viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
sallituista väittämistä, joissa kuvataan
ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 

Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy 
23 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti 
yhteisön luettelon viimeistään ... [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitettujen 
sallittujen ravintoaineiden tai muiden 
aineiden/toimintojen suhteista kuvaten
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elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan.

ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 
elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan.

Or. fr

Perustelu 

Ravintoaineiden tai muiden aineiden ja toiminnan suhteita koskevan luettelon hyväksyminen 
on toivottavampaa kuin rajoittavan väittämien luettelon hyväksyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 227
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelot väittämistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

2. Jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
(erityisesti kuluttajajärjestöjen ja 
teollisuuden edustajien) on toimitettava 
komissiolle luettelot väittämistä, joihin 1 
kohdassa viitataan, viimeistään … [tämän 
asetuksen hyväksymiskuukauden viimeinen 
päivä + 1 vuosi].

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 228
12 artiklan 3 kohta

3. Tämän asetuksen voimaantulon ja toisen 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
luettelon hyväksymisen välisenä aikana 1 
kohdassa mainittuja terveysväittämiä 
voidaan tehdä toimijoiden vastuulla sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklassa 
tarkoitettujen turvaamistoimenpiteiden 
hyväksymistä, mikäli väitteet ovat tämän 
asetuksen ja niihin sovellettavien 
kansallisten säännösten mukaisia.

3. Tämän asetuksen voimaantulon ja toisen 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
luettelon hyväksymistä seuraavien 12 
kuukauden välisenä aikana 1 kohdassa 
mainittuja terveysväittämiä voidaan tehdä 
toimijoiden vastuulla, mikäli väitteet ovat 
tämän asetuksen ja niihin sovellettavien 
kansallisten säännösten mukaisia.

Or. en
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Perustelu 

Nämä terveysväittämät kuvaavat ravintoaineen tai muun aineen yleisesti hyväksyttyä 
merkitystä ja ne ovat kuluttajan ymmärrettävissä eivätkä johda häntä harhaan. 
Elintarvikealan yrityksille olisi annettava riittävä siirtymäaika varastojen purkamiseen sekä 
merkintöjen muuttamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 229
13 artikla

13 artikla Poistetaan.
Sairauksien ennalta ehkäisemistä koskevat 

väittämät
1. Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 
kohdasta poiketen sairauksien ennalta 
ehkäisemistä koskevia väittämiä voidaan 
esittää, mikäli ne ovat sallittuja tämän 
asetuksen mukaisesti.
2. Tässä asetuksessa säädettyjen yleisten 
edellytysten ja 1 kohdan erityisten 
edellytysten lisäksi on sairauksien 
ennaltaehkäisemistä koskevien väittämien 
osalta pakkausmerkinnöissä ilmoitettava, 
että sairastumisriskiin liittyy useita tekijöitä 
eikä yhden tekijän muuttumisesta 
välttämättä ole hyötyä.

Or. fr

Perustelu 

Ei ole mahdollista hyväksyä sairausriskin vähentämistä koskevia väittämiä; kaikki 
sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvät toimenpiteet on diagnosoitava 
lääketieteellisesti ja tarvittaessa ammattitaitoisen terveydenhoitoalan henkilöstön on 
määrättävä potilaalle ruokavalio. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 230
13 artikla

Sairauksien ennalta ehkäisemistä koskevat Sairauksien riskitekijöiden ennalta 
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väittämät ehkäisemistä koskevat väittämät
1. Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 
kohdasta poiketen sairauksien ennalta 
ehkäisemistä koskevia väittämiä voidaan 
esittää, mikäli ne ovat sallittuja tämän 
asetuksen mukaisesti.

1. Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 
kohdasta poiketen sairauksien 
riskitekijöiden ennalta ehkäisemistä 
koskevia väittämiä voidaan esittää, mikäli ne 
ovat sallittuja tämän asetuksen mukaisesti.

2. Tässä asetuksessa säädettyjen yleisten 
edellytysten ja 1 kohdan erityisten 
edellytysten lisäksi on sairauksien 
ennaltaehkäisemistä koskevien väittämien 
osalta pakkausmerkinnöissä ilmoitettava, 
että sairastumisriskiin liittyy useita tekijöitä 
eikä yhden tekijän muuttumisesta 
välttämättä ole hyötyä.

2. Tässä asetuksessa säädettyjen yleisten 
edellytysten ja 1 kohdan erityisten 
edellytysten lisäksi on sairauksien 
riskitekijöiden ennaltaehkäisemistä 
koskevien väittämien osalta 
pakkausmerkinnöissä ilmoitettava, että 
sairastumisriskiin liittyy useita tekijöitä eikä 
yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole 
hyötyä.

Or. fr

Perustelu 

Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Sen vuoksi 
sanamuotoa on muutettava siten, että tekstiin lisätään "riskitekijä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 231
13 artiklan 1 kohta

1. Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 
kohdasta poiketen sairauksien ennalta 
ehkäisemistä koskevia väittämiä voidaan 
esittää, mikäli ne ovat sallittuja tämän 
asetuksen mukaisesti.

1. Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 
kohdasta poiketen sairauksien ennalta 
ehkäisemistä koskevia väittämiä voidaan 
esittää, mikäli ne on ilmoitettu tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. de

Perustelu 

Tarkistus johtuu 10 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta, jossa edellytetään 
ilmoitusmenettelyä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 232
14 artiklan 1 kohta

1. Viranomaiselle on toimitettava hakemus
10 artiklan 1 kohdan mukaisen hyväksynnän 
saamiseksi.

1. 10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksynnän saamiseksi hakemus on 
toimitettava seuraavien säännösten 
mukaisesti.
1a. Hakemus on lähetettävä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle.

Viranomaisen on a) Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on

a) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä

i) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta hakijalle kirjallisesti 
14 päivän kuluessa; ilmoituksessa on 
mainittava hakemuksen vastaanottamisen 
päivämäärä

ii) ilmoitettava viipymättä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä 'viranomainen') ja
iii) toimitettava hakemus ja hakijan 
toimittamat mahdolliset lisätiedot 
viranomaiselle.
b) Viranomaisen on

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville

i) ilmoitettava viipymättä muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle hakemuksesta 
sekä asetettava hakemus ja hakijan 
toimittama lisäselvitys niiden saataville

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

ii) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista. Yleisöllä on 
oltava mahdollisuus kommentoida 
asiakirjoja neljän viikon kuluessa niiden 
julkistamisesta.

Or. en

Perustelu 

Hajautettu menettelyä ei pidä korvata keskitetyllä menettelyllä, mikä antaisi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastoa vastaavan 
aseman. Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että sen mielestä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on oltava riippumaton riskejä arvioiva ja riskeistä 
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tiedottava virasto, joka ei hoida keskitettyjä riskinhallintatehtäviä.

Yleisöllä on oltava mahdollisuus kommentoida toimitettuja asiakirjoja tietyn ajan kuluessa 
ilmaistakseen huolenaiheensa tai/ja esittääkseen lisäkysymyksiä sekä asiakirjojen 
toimittajalle että tutkijoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 233
14 artiklan otsikko ja 1 kohta

Hyväksyntää koskeva hakemus Ilmoitus
1. Viranomaiselle on toimitettava hakemus
10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksynnän saamiseksi.

1. Valmistajan tai kolmannessa maassa 
valmistetun tuotteen maahantuojan on 
tehtävä 10 artiklan 1 kohdan mukainen 
ilmoitus viranomaiselle, kun tuote 
saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille.

Viranomaisen on Viranomaisen on
a) ilmoitettava hakemuksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä

a) ilmoitettava ilmoituksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; vastaanottoilmoituksessa on 
mainittava ilmoituksen vastaanottamisen 
päivämäärä

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle ilmoituksesta sekä asetettava 
ilmoitus ja valmistajan tai maahantuojan
toimittama lisäselvitys niiden saataville

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Or. de

Perustelu 

Komission ehdottama hyväksyntämenettely korvataan vähemmän raskaalla 
ilmoitusmenettelyllä. Säilyttämällä asiaankuuluvien asiakirjojen esittämisvelvollisuus 
varmistetaan, että toimivaltaiset elimet saavat kaikki tarvitsemansa tiedot. Tärkein ero 
komission ehdottamaan järjestelmään on, että kaikissa tapauksissa ei tarvitse käydä läpi 
pitkää ja raskasta hyväksyntämenettelyä.

Jos tieteellisestä näytöstä on epäilyksiä, on myös ilmoitusmenettelyssä annettujen tietojen 
perusteella mahdollista ryhtyä tarvittaviin tarkistuksiin.
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Viestintä olisi voitava yksinkertaisuuden vuoksi hoitaa nykyaikaisessa hallinnossa myös 
sähköisesti. Tämä helpottaisi etenkin pk-yritysten osallistumista menettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 234
14 artiklan otsikko ja 1 kohta

Hyväksyntää koskeva hakemus Ilmoitus
1. Viranomaiselle on toimitettava hakemus 
10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksynnän saamiseksi.

1. Valmistajan tai kolmannessa maassa 
valmistetun tuotteen maahantuojan on 
tehtävä 10 artiklan 1 kohdan mukainen 
ilmoitus viranomaiselle, kun tuote 
saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille.

Viranomaisen on Viranomaisen on
a) ilmoitettava hakemuksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä

a) ilmoitettava ilmoituksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; vastaanottoilmoituksessa on 
mainittava ilmoituksen vastaanottamisen 
päivämäärä

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle ilmoituksesta sekä asetettava 
ilmoitus ja valmistajan tai maahantuojan
toimittama lisäselvitys niiden saataville

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Or. de

Perustelu 

Tarkistus johtuu 10 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta, jossa edellytetään 
ilmoitusmenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, John Bowis

Tarkistus 235
14 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 

a) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta hakijalle kirjallisesti 14 
päivän kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
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hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 236
14 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville

Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

14 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännökset on poistettava hakemuksen 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi päätöksentekoon saakka. Avoimuus ja oikeus 
tiedonsaantiin toteutuvat 15 artiklan 5 ja 6 kohdan säännösten avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Tarkistus 237
14 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

Asiakirjojen asettaminen yleisön saataville heti hyväksyntää koskevan hakemuksen jättämisen 
jälkeen ei vaikuta perustellulta. Toisaalta tämä olisi vastoin liikesalaisuutta koskevia 
lausekkeita, ja yleisön kannalta se heikentäisi säännösten luettavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 238
14 artiklan 2 kohdan johdantokappale
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2. Hakemukseen on liitettävä seuraavat 
yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat:

2. Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat 
yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat:

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, 

Tarkistus 239
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) hakijan nimi ja osoite a) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite

Or. de

Perustelu 

Sanamuodon valvonta on korvattu vaatimuksella sisällöltään identtisestä sanamuodosta. 
Komissio haluaa, että terveysväittämien sanamuotoa valvoo Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen. Viranomainen vastaa kuitenkin pelkästään tieteellisestä 
arvioinnista, eikä sillä ole asiantuntemusta eikä toimivaltaa viestintään liittyvissä asioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 240
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) hakijan nimi ja osoite a) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 241
14 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) jäljennös muista tieteellisistä 
tutkimusasiakirjoista, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen terveysväittämän 

d) jäljennös muista tieteellisistä 
tutkimusasiakirjoista, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen terveysväittämän 
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kannalta kannalta; väittämien tieteellisen näytön on 
oltava oikeassa suhteessa hakijan 
väittämään hyötyyn

Or. fr

Perustelu 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetussa asetuksessa säädettyjen 
yleisten periaatteiden mukaisesti tässä asetuksessa olisi vahvistettava oikeasuhteisuuden 
tasot, jotka perustuvat tuotteesta esitetyn väittämän luonteeseen: sairastumisriskin 
vähenemiseen liittyvän väittämän edellyttämä tieteellinen pohja olisi korkeammalla tasolla 
kuin elintoimintoja koskevalla väittämällä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 242
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

e) ehdotus terveysväittämän sanamuodoksi

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 243
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotuksia
terveysväittämän sisällöltään identtiseksi
sanamuodoksi, jolle hyväksyntää haetaan, 
tapauskohtaisesti myös käytön erityiset 
edellytykset

Or. de

Perustelu 

Komission ehdottama hyväksyntämenettely korvataan vähemmän raskaalla 
ilmoitusmenettelyllä. Säilyttämällä asiaankuuluvien asiakirjojen esittämisvelvollisuus 
varmistetaan, että toimivaltaiset elimet saavat kaikki tarvitsemansa tiedot. Tärkein ero 
komission ehdottamaan järjestelmään on, että kaikissa tapauksissa ei tarvitse käydä läpi 
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pitkää ja raskasta hyväksyntämenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 244
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

e) ehdotus terveysväittämän sanamuodoksi, 
jolle hyväksyntää haetaan, kaikilla niillä 
yhteisön kielillä, joilla hakija aikoo kyseistä 
väittämää käyttää, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

Or. nl

Perustelu 

Useiden elintarvikkeiden levinneisyysalue on hyvin rajallinen. Valmistajia, jotka toimivat vain 
yhdessä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden pienessä ryhmässä, ei pidä velvoittaa palkkaamaan 
kalliita käännöstoimistoja väittämiensä kääntämiseksi kielelle, jota valmistaja ei koskaan aio 
käyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 245
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) havainnollinen esimerkki niiden maiden 
kielillä, joissa tuotetta aiotaan 
markkinoida, sen terveysväittämän 
sanamuodosta ja sisällöstä, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

Or. en

Perustelu 

Vaatimus ehdotetun väittämän kääntämisestä kaikille EU:n jäsenvaltioiden kielille on 
tarpeeton ja kohtuuttoman työläs, erityisesti jos tuote on suunniteltu vain yhden tai muutaman 
maan markkinoille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 246
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

e) havainnollinen esimerkki väittämän 
sanamuodosta kielellä, jolla asiakirjat 
esitetään viranomaiselle, ja
tapauskohtaisesti myös käytön erityiset 
edellytykset

Or. en

Perustelu 

Väittämän tieteellinen yhteys ja sisältö voidaan ja ne tuleekin hyväksyä etukäteen, mutta on 
erittäin tärkeää sallia valmistajille jonkin verran joustavuutta ruokavaliota ja terveyttä 
koskevien viestien välittämisessä kuluttajille. Vaikka yleinen ravitsemusta ja terveyttä koskeva 
viesti säilyisikin samana, joustavuuden ansiosta viestin välittämisessä valmistajat voivat 
seurata markkinoiden dynamiikkaa ja kuluttajien tietoisuuden kehittymistä. On tarpeen 
erottaa toisistaan väittämän tieteellinen yhteys ja viestin välittäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 247
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) ehdotus terveysväittämän sanamuodoksi, 
jolle hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

Or. fi

Perustelu 

Vaatimus, jonka mukaan hakijan tulee toimittaa väitteen sanamuotoa koskeva ehdotus 
kaikilla yhteisön virallisilla kielillä, on tarpeettoman raskas vaatimus kaikille 
elinkeinonharjoittajille, ei pelkästään pkt-yrityksille. Eri kieli- ja kulttuurialueilla on erilaisia 
tapoja esittää asioita. Väitteiden sanamuotojen arviointi eri kielillä olisi 
tarkoituksenmukaisinta jättää jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tehtäväksi esimerkiksi 
väitteiden hyväksymistä koskevan päätöksenteon yhteydessä (sääntelykomiteamenettely).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 248
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) sen jäsenvaltion kielellä, jossa 
käyttölupaa haetaan (niiden 
jäsenvaltioiden kielillä, joissa käyttölupaa 
haetaan), ehdotus terveysväittämän 
sanamuodoksi, jolle hyväksyntää haetaan, 
tapauskohtaisesti myös käytön erityiset 
edellytykset

Or. en

Perustelu 

Vaatimus, jonka mukaan hakijoiden tulee kääntää väitteet kaikille yhteisön kielille, on 
liiallinen, etenkin pk-yrityksille. Näin on erityisesti niissä tapauksissa, joissa tuotteet on 
tarkoitettu markkinoitaviksi vain yhdessä tai kahdessa jäsenvaltiossa. Jotta pysyttäisiin 
kohtuuden rajoissa - kääntämistä edellytettäisiin vain niiden maiden kielille, joissa väittämä 
aiotaan esittää - olisi harkittava sääntöjen vahvistamista 14 artiklan 3 kohdassa 23 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jules Maaten

Tarkistus 249
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) yhdellä yhteisön kielellä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

Or. de

Perustelu 

Kaikilla yhteisön kielillä laadittavat tekstit olisivat hakijoiden, etenkin pk-yritysten, kannalta 
liian suuri vaatimus. Tarpeeton byrokratia ja huomattavat kustannukset voidaan välttää, kun 
teksti laaditaan vain yhdellä yhteisön kielellä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 250
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

e) kaikilla yhteisön kielillä avainsanoja 
terveysväittämästä, jolle hyväksyntää 
haetaan, tapauskohtaisesti myös käytön 
erityiset edellytykset

Or. de

Perustelu 

Eurooppalaisen elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävänä on tarkastaa tietojen 
tieteellinen pätevyys. Yksittäisten sanamuotojen tarkastaminen ei kuulu siihen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 251
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

e) kaikilla yhteisön kielillä terveysväittämän 
sanamuodon olennaiset osat ja
tapauskohtaisesti myös käytön erityiset 
edellytykset

Or. en

Perustelu 

Komission ehdottama menettely ei tunnustaisi tarvetta ottaa huomioon kuluttajien 
tietämyksessä ja käsityksissä tapahtuvaa kehitystä (mitä ei tietenkään voida arvioida 
etukäteen). Tämä saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa valmistaja hakevat hyväksyntää sellaisen 
väittämän erilaiselle sanamuodolle, jolle on jo annettu lupa, mikä kaksinkertaistaisi 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen työn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 252
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti myös 

e) kaikilla yhteisön kielillä sen 
terveysväittämän sanamuodon olennaiset 
osat, jolle hyväksyntää haetaan, ja 
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käytön erityiset edellytykset tapauskohtaisesti myös käytön erityiset 
edellytykset

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 253
14 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) tieteellinen näyttö, joka vastaa 
väittämissä mainittujen hyötyjen luonnetta

Or. en

Perustelu 

Vaikka tieteellisen näytön ja väittämän sisällön väliselle yhteydelle olisikin saatava 
hyväksyntä, on tärkeää antaa valmistajille jonkin verran vapautta sen suhteen, miten he 
esittävät väittämän. Komission ehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa oteta tätä huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 254
14 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) väittämän kohteena olevan
elintarvikkeen pakkausnäyte, josta ilmenee 
selvästi käytetty väittämän sanamuoto ja 
pakkausmerkintä

Or. fr

Perustelu 

Jäsenvaltioille annetaan 24 artiklassa oikeus vaatia väittämän kohteena olevan elintarvikkeen 
valmistajalta tuotetta varten käytettävän pakkausmerkinnän mallia.

Terveysväittämien hyväksyntää koskevassa menettelyssä, johon tässä 14 artiklassa viitataan, 
on toimitettava ehdotus terveysväittämän sanamuodoksi, jolle hyväksyntää haetaan, mutta sen 
lisäksi olisi toimitettava pakkausnäyte, josta ilmenee selvästi käytetty väittämän sanamuoto ja 
pakkausmerkintä. Sekä tietojen sisältö että muoto ovat tärkeitä ja voivat vaikuttaa enemmän 
tai vähemmän ostokäyttäytymiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Tarkistus 255
14 artiklan 3 kohta

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt, mukaan luettuina hakemuksen 
laadintaa ja esittämistä koskevat säännöt, 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt, mukaan luettuina hakemuksen 
laadintaa ja esittämistä koskevat säännöt, 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen ja sen jälkeen, kun kuluttajapaneeli 
on osallistunut väittämän 
havainnollisuuden ja ymmärrettävyyden 
arviointiin, 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu 

Vaikka on tunnustettava toimitettavien tietojen määrää koskevien sääntöjen asettaminen, on 
yhtä tärkeää tarkistaa väittämien havainnollisuus. Tämä on helpointa tehdä kuluttajapaneelin 
kautta, jota kuullaan hyväksyntämenettelyn yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 256
14 artiklan 3 kohta

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt, mukaan luettuina hakemuksen 
laadintaa ja esittämistä koskevat säännöt, 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen, mukaan luettuina 
hakemuksen laadintaa ja esittämistä 
koskevat säännöt, on heijastettava tarvetta 
välttää tarpeetonta hakijoiden ja 
viranomaisen kuormittamista, ja ne 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu 

Menettelyt eivät saa olla suhteettomia. Monet hakijoista saattavat olla pk-yrityksiä, eikä niiltä 
pidä vaatia enempää tietoja kuin väittämän perusteleminen vaatii. Tämän olisi heijastuttava 
täytäntöönpanosäännöissä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 257
14 artiklan 3 kohta

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt, mukaan luettuina hakemuksen
laadintaa ja esittämistä koskevat säännöt, 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt, mukaan luettuina ilmoituksen
laadintaa ja esittämistä koskevat säännöt, 
vahvistetaan viranomaisen kuulemisen 
jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 258
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Pienille ja keskisuurille yrityksille on 
annettava erityistä tukea asiakirjojen 
laadintaa varten ja tarvittaessa on 
huolehdittava poikkeusjärjestelyin, että 
tämän asetuksen antamisesta johtuvat 
uudet velvoitteet pysyvät hallinnassa.

Or. fr

Perustelu 

Pk-yritysten ei pidä kärsiä tämän uuden järjestelmän käyttöönotosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 259
14 artiklan 4 kohta

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista yksityiskohtaiset 
ohjeet hakemusten laadintaa ja esittämistä 
varten.

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista valmistajille ja 
maahantuojille yksityiskohtaiset ohjeet 
ilmoitusten laadintaa ja esittämistä varten.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 260
14 artiklan 4 kohta

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista yksityiskohtaiset 
ohjeet hakemusten laadintaa ja esittämistä 
varten.

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista yksityiskohtaiset 
ohjeet hakemusten laadintaa ja esittämistä 
varten. Hakemuksen laadintaa ja 
esittämistä koskeviin sääntöihin on 
sisällytettävä säännös, jonka nojalla 
hakijalla on oikeus puolustaa hakemustaan 
viranomaisen edessä. Tähän säännökseen 
sisällytetään selvästi oikeus antaa 
lisätietoja sinä aikana, kun asiakirja on 
viranomaisen arvioitavana. 

Or. en

Perustelu 

Väittämien hyväksyntää koskevissa asetuksissa olisi annettava hakijoille mahdollisuus 
perustella asiakirjassa esitettyjä väitteitä ja tarvittaessa täydentää asiakirjaa tai jättää 
lisäselvityksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 261
14 a artikla (uusi)

14 a artikla
Komission perusteltu lausunto ja 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto
1. Komissio voi neljän kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti antaa viranomaiselle
perustellun lausunnon, jos se katsoo, että 
terveysväittämä ei täytä II luvun yleisiä 
edellytyksiä tai tämän luvun erityisiä 
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edellytyksiä.
2. Viranomaisen on perustellun lausunnon 
saatuaan laadittava lausunto siitä, vastaako 
terveysväittämä II luvun yleisiä edellytyksiä 
ja tämän luvun erityisiä edellytyksiä.
3. Viranomaisen on ilmoitettava 
valmistajalle tai maahantuojalle 
välittömästi, että sen on keskeytettävä 
terveysväittämän käyttäminen 
merkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa, kunnes
– asiasta on tehty 16 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukainen myönteinen päätös 
tai
– 10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta on kulunut 
kuusi kuukautta eikä päätöstä on tehty.

Or. de

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan komission perusteltua lausuntoa koskevat yksityiskohdat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 262
15 artiklan 1 kohta

1. Antaessaan lausuntoaan viranomaisen on 
pyrittävä noudattamaan kolmen kuukauden 
määräaikaa perustellun hakemuksen
vastaanottamisesta lukien. Määräaikaa 
pidennetään, mikäli viranomainen pyytää 
hakijalta lisäselvitystä 2 kohdan mukaisesti.

1. Jos on aihetta epäillä terveysväittämän 
tieteellistä paikkansapitävyyttä, 
viranomaista voidaan komission pyynnöstä 
kehottaa antamaan lausunto. Antaessaan 
lausuntoaan viranomaisen on pyrittävä 
noudattamaan kolmen kuukauden 
määräaikaa perustellun ilmoituksen
vastaanottamisesta lukien. Määräaikaa 
pidennetään, mikäli viranomainen pyytää 
valmistajalta tai maahantuojalta
lisäselvitystä 2 kohdan mukaisesti.

Mikäli terveysväittämän tieteellisestä 
paikkansapitävyydestä on niin vakavia 
epäilyjä, että viranomaisen ei voida olettaa 
antavan myönteistä lausuntoa, komissio voi 
kieltää terveysväittämän käytön.
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Or. de

Perustelu 

Tarkistus johtuu 10 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta, jossa edellytettävän 
ilmoitusmenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 263
15 artiklan 1 kohta

1. Antaessaan lausuntoaan viranomaisen on 
pyrittävä noudattamaan kolmen kuukauden 
määräaikaa perustellun hakemuksen
vastaanottamisesta lukien. Määräaikaa 
pidennetään, mikäli viranomainen pyytää 
hakijalta lisäselvitystä 2 kohdan mukaisesti.

1. Antaessaan lausuntoaan viranomaisen on 
noudatettava kuuden kuukauden 
määräaikaa komission perustellun 
lausunnon vastaanottamisesta lukien. 
Määräaikaa pidennetään, mikäli 
viranomainen pyytää hakijalta lisäselvitystä 
2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu 

Muutos varmistaa luotettavat määräajat päätöksenteolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 264
15 artiklan 1 kohta

1. Antaessaan lausuntoaan viranomaisen 
on pyrittävä noudattamaan kolmen
kuukauden määräaikaa perustellun 
hakemuksen vastaanottamisesta lukien. 
Määräaikaa pidennetään, mikäli 
viranomainen pyytää hakijalta lisäselvitystä 
2 kohdan mukaisesti.

1. Viranomainen antaa lausuntonsa 
kuuden kuukauden määräajassa perustellun 
hakemuksen vastaanottamisesta lukien. 
Määräaikaa pidennetään, mikäli 
viranomainen pyytää hakijalta lisäselvitystä 
2 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 265
15 artiklan 2 kohta

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa 
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa.

2. Hakijalla on oltava mahdollisuus olla 
suoraan yhteydessä viranomaisen asiasta 
vastaavaan lautakuntaan sekä oikeus tulla 
kuulluksi ja täydentää asiakirjaa 
tarkemmilla tiedoilla.

Or. en

Perustelu 

Kun poistetaan vaatimus asiakirjojen avoimesta luetteloinnista väittämään liittyvän 
lupamenettelyn aikana, vältytään virkamiesten omaan harkintaan perustuvilta päätöksiltä. 
Toisaalta on tärkeää antaa hakijalle mahdollisuus antaa lisäselvityksiä ja tarvittaessa 
täydentää asiakirjaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 266
15 artiklan 2 kohta

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa.

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
valmistajaa tai maahantuojaa
täydentämään ilmoituksessa annettuja
yksityiskohtaisia tietoja tietyssä määräajassa.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 267
15 artiklan 2 kohta

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa 
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa.

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa 
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa. Hakijalla on mahdollisuus 
ottaa suoraan yhteyttä viranomaisen 
asiantuntijoihin ja tarvittaessa pyytää tulla 



AM\555844FI.doc 141/186 PE 353.660v01-00

FI

kuulluksi.

Or. fr

Perustelu 

Hakijan on tarvittaessa voitava olla viranomaisen asiantuntijoiden kuultavana tarvittavien 
lisätietojen antamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 268
15 artiklan 3 kohta

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto
on osoitettu oikeaksi tieteellisellä näytöllä

a) terveysväittämä on osoitettu oikeaksi 
tieteellisellä näytöllä

b) terveysväittämän sanamuoto täyttää tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset

b) terveysväittämä täyttää tässä asetuksessa 
säädetyt edellytykset

c) terveysväittämän sanamuoto on 
kuluttajan kannalta ymmärrettävä ja 
mielekäs.

c) terveysväittämä on kuluttajan kannalta 
ymmärrettävä ja mielekäs.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 269
15 artiklan 3 kohta

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto
on osoitettu oikeaksi tieteellisellä näytöllä

a) terveysväittämä on osoitettu oikeaksi 
tieteellisellä näytöllä

b) terveysväittämän sanamuoto täyttää tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset

b) terveysväittämä täyttää tässä asetuksessa 
säädetyt edellytykset

c) terveysväittämän sanamuoto on 
kuluttajan kannalta ymmärrettävä ja
mielekäs.

c) terveysväittämä on kuluttajan kannalta 
ymmärrettävä ja mielekäs.

Or. de



PE 353.660v01-00 142/186 AM\555844FI.doc

FI

Perustelu 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen ei kuulu arvioida tieteellisesti terveysväittämien 
sisällöltään identtisiä sanamuotoja..

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 270
15 artiklan 4 kohdan a alakohta

a) hakijan nimi ja osoite a) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 271
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) terveysväittämän sisällöltään identtinen
sanamuoto

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 272
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) kuvaava esimerkki ehdotetun 
terveysväittämän sanamuodosta ja 
sisällöstä niiden maiden kielillä, joissa 
tuotetta on tarkoitus markkinoida

Or. en
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Perustelu 

On tarpeetonta ja liioiteltua vaatia ehdotetun väittämän kääntämistä kaikille EU:n 
jäsenvaltioiden kielille, varsinkin silloin, kun tuote on tarkoitettu vain yhden tai muutaman 
maan markkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 273
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto niiden jäsenvaltioiden kielillä, 
jossa tuotetta on tarkoitus pitää kaupan

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 274
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän merkitys ja 
kuvaava sanamuoto

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Tarkistus 275
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) väittämän sanamuodon olennaiset osat 
kaikilla yhteisön kielillä

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, 

Tarkistus 276
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) terveysväittämän avainsanoja kaikilla 
yhteisön kielillä

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jules Maaten

Tarkistus 277
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto yhdellä yhteisön kielellä

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 278
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän sanamuotoa 
kuvaava esimerkki kaikilla yhteisön kielillä

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 279
15 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Mikäli terveysväittämästä annetaan 
ehdollinen lausunto, lausunto ja sen tueksi 
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esitetyt seikat toimitetaan hakijalle. 
Hakijalla on lausunnon vastaanottamisen 
jälkeen kuukausi aikaa toimittaa 
viranomaisille lisätietoja, ennen kuin 
lausunto hyväksytään lopullisesti ja 
julkaistaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 280
15 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Hakijoilla on oltava kuukauden ajan 
oikeus hakea muutosta EFSAn kielteiseen 
tai ehdolliseen myönteiseen arvioon 
väittämän tieteellisistä perusteista.

Or. en

Perustelu 

Hakijalle olisi annettava oikeus hakea muutosta tietyn väittämän hyväksyntää koskevaan 
kielteiseen tai ehdolliseen myönteiseen päätökseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 281
15 artiklan 5 kohta

5. Viranomainen toimittaa komissiolle, 
jäsenvaltioille ja hakijalle lausuntonsa, 
johon sisältyy raportti terveysväittämää 
käsittelevästä viranomaisen arviosta ja 
lausunnon perusteluista.

5. Viranomainen toimittaa komissiolle, 
jäsenvaltioille ja valmistajalle tai 
maahantuojalle lausuntonsa, johon sisältyy 
raportti terveysväittämää käsittelevästä 
viranomaisen arviosta ja lausunnon 
perusteluista.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 282
15 artiklan 5 kohta

5. Viranomainen toimittaa komissiolle, 
jäsenvaltioille ja hakijalle lausuntonsa, johon 
sisältyy raportti terveysväittämää 
käsittelevästä viranomaisen arviosta ja 
lausunnon perusteluista.

5. Viranomainen toimittaa komissiolle, 
jäsenvaltioille ja hakijalle lopullisen 
lausuntonsa, johon sisältyy raportti 
terveysväittämää käsittelevästä viranomaisen 
arviosta ja lausunnon perusteluista.

Or. fr

Perustelu 

On tärkeää taata päätöksenteon tehokkuus. Siksi asetetaan neljän kuukauden kiinteä 
määräaika, jossa elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava lopullinen lausuntonsa. 
Vastineeksi hakija saa kuukauden aikaa hakea muutosta, mikäli väittämän tieteellisestä 
pohjasta on epäilyjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 283
16 artiklan otsikko ja 1 kohta

Yhteisön hyväksyntä Päätös perustellusta lausunnosta
1. Kolmen kuukauden kuluessa 
viranomaisen lausunnon vastaanottamisesta 
komissio toimittaa 23 artiklan 1 kohdassa 
mainitulle komitealle hyväksyntää koskevan 
päätösluonnoksen, jossa otetaan huomioon 
viranomaisen lausunto, yhteisön 
lainsäädäntö ja muut asiaan liittyvät 
oikeudelliset seikat. Mikäli päätösluonnos 
poikkeaa viranomaisen lausunnosta, 
komissio laatii selvityksen eroavaisuuksista.

1. Kuukauden kuluessa viranomaisen 
lausunnon vastaanottamisesta komissio 
toimittaa 23 artiklan 1 kohdassa mainitulle 
komitealle hyväksyntää koskevan 
päätösluonnoksen, jossa otetaan huomioon 
viranomaisen lausunto ja yhteisön 
lainsäädäntö. Mikäli päätösluonnos poikkeaa 
viranomaisen lausunnosta, komissio laatii 
selvityksen eroavaisuuksista.

Or. de

Perustelu 

Ei ole selvää, mitä muita oikeudellisia seikkoja tieteellisiä perusteita koskevassa päätöksessä 
voitaisiin ottaa huomioon. Kyse on yksinomaan siitä, vastaako terveysväittämä todellisuutta 
ja onko se tieteellisesti paikkansapitävä. Muilla yleisillä tai terveyspoliittisilla seikoilla ei ole 
tässä mitään asiaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 284
16 artiklan otsikko ja 1 kohta

Yhteisön hyväksyntä Päätös ilmoituksesta
1. Kolmen kuukauden kuluessa 
viranomaisen lausunnon vastaanottamisesta 
komissio toimittaa 23 artiklan 1 kohdassa 
mainitulle komitealle hyväksyntää koskevan 
päätösluonnoksen, jossa otetaan huomioon 
viranomaisen lausunto, yhteisön 
lainsäädäntö ja muut asiaan liittyvät 
oikeudelliset seikat. Mikäli päätösluonnos 
poikkeaa viranomaisen lausunnosta, 
komissio laatii selvityksen eroavaisuuksista.

1. Kolmen kuukauden kuluessa 
viranomaisen lausunnon vastaanottamisesta 
komissio toimittaa 23 artiklan 1 kohdassa 
mainitulle komitealle ilmoitusta koskevan 
päätösluonnoksen, jossa otetaan huomioon 
viranomaisen lausunto, yhteisön 
lainsäädäntö ja muut asiaan liittyvät
oikeudelliset seikat. Mikäli päätösluonnos 
poikkeaa viranomaisen lausunnosta, 
komissio laatii selvityksen eroavaisuuksista.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 285
16 artiklan 4 kohta

4. Komissio ilmoittaa päätöksestä hakijalle
viipymättä ja julkaisee päätöksen 
yksityiskohdat Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

4. Komissio ilmoittaa päätöksestä 
valmistajalle tai maahantuojalle viipymättä 
ja julkaisee päätöksen yksityiskohdat 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 286
17 artiklan otsikko ja 1 kohta

Hyväksynnän muuttaminen, keskeyttäminen 
ja peruuttaminen

Päätösten muuttaminen, keskeyttäminen ja 
peruuttaminen
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1. Hyväksynnän haltija voi hakea voimassa 
olevan hyväksynnän muuttamista 14 
artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

1. Valmistaja tai maahantuoja voi hakea 
voimassa olevan päätöksen muuttamista 14 
artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 287
17 artiklan 3 kohta

3. Komissio tutkii viranomaisen lausunnon 
mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa 
hyväksyntää muutetaan, se keskeytetään tai 
peruutetaan 16 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

3. Komissio tutkii viranomaisen lausunnon 
mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa 
päätöstä muutetaan, se keskeytetään tai 
peruutetaan 16 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 288
17 artiklan 3 kohta

3. Komissio tutkii viranomaisen lausunnon 
mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa 
hyväksyntää muutetaan, se keskeytetään tai 
peruutetaan 16 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

3. Komissio tutkii viranomaisen lausunnon 
kolmen kuukauden kuluessa. Tarvittaessa 
hyväksyntää muutetaan, se keskeytetään tai 
peruutetaan 16 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Aikataulun määritteleminen selkeyttää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 289
17 a artikla

17a artikla 
Maksut

Komissio esittää elintarvikeviranomaista 
kuultuaan ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi hakemuksen arviointiin 
liittyvistä maksuista.

Or. en

Perustelu 

Alan toimijoiden pitää osallistua terveysväittämää koskevan hakemuksen hallinnollisiin 
kustannuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 290
18 artiklan 2 kohta

2. Rekisteri sisältää 2. Rekisteri sisältää
a) ravitsemusväittämät ja niihin liitteen 
mukaisesti sovellettavat säännökset

a) ravitsemusväittämät ja niihin liitteen 
mukaisesti sovellettavat säännökset

b) hyväksytyt terveysväittämät ja niihin 13 
artiklan 2 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 19 
artiklan 1 ja 2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan 
ja 22 artiklan 2 kohdan mukaan
sovellettavat säännökset

b) 12 artiklan mukaiset terveysväittämät ja 
terveysväittämät, joista on tehty myönteinen 
päätös 13 artiklan 2 kohdan, 17 artiklan 2 
kohdan, 19 artiklan 1 ja 2 kohdan, 21 
artiklan 2 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, sekä niihin asianmukaisesti
sovellettavat säännökset

c) luettelon hylätyistä terveysväittämistä.
Ne terveysväittämät, jotka on hyväksytty 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen 
perusteella sijoitetaan rekisterin erilliseen 
liitteeseen seuraavin tiedoin:

Ne terveysväittämät, joista on tehty päätös
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen 
perusteella, sijoitetaan rekisterin erilliseen 
liitteeseen seuraavin tiedoin:

1) päivämäärä, jolloin komissio on 
hyväksynyt terveysväittämän, ja sen
alkuperäisen hakijan nimi, jolle hyväksyntä 
on myönnetty

1) päivämäärä, jolloin komissio on tehnyt 
päätöksen terveysväittämästä, ja
alkuperäisen ilmoituksen tekijän nimi
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2) tieto siitä, että komissio on hyväksynyt 
terveysväittämän teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisten tietojen 
perusteella

2) tieto siitä, että komissio on tehnyt 
päätöksen teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen perusteella

3) tieto siitä, että terveysväittämän käyttö on 
rajoitettu, paitsi jos seuraava hakija saa 
väittämälle uuden hyväksynnän ilman 
sidonnaisuutta tietoihin, joihin alkuperäisellä 
hakijalla on teollis- tai tekijänoikeus.

3) tieto siitä, että terveysväittämän käyttö on 
rajoitettu, paitsi jos seuraava valmistaja tai 
maahantuoja saa myönteisen päätöksen
ilman sidonnaisuutta tietoihin, joihin 
alkuperäisellä valmistajalla tai 
maahantuojalla on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. de

Perustelu 

Määräajan umpeutuminen katsotaan tavallaan päätökseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Tarkistus 291
18 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) luettelon hylätyistä terveysväittämistä. Poistetaan.

Or. en

Perustelu 

Syyt väittämän hylkäämiseen voivat olla moninaisia ja olosuhteista riippuvaisia. Kielteinen 
lausunto tai päätös voi perustua tieteellisen näytön puutteellisuuteen, asiaan, joka voidaan 
mahdollisesti ratkaista myöhemmin. Kielteiset seuraukset hakijalle voivat olla huomattavat 
(kilpailuhaitat tutkimusalan tai -suunnan paljastumisen takia).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 292
18 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Elintarviketurvallisuusviranomainen ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ylläpitävät kukin rekisteriä tieteellisestä 
näytöstä, jota on käytetty perustelemaan 
ravitsemus- ja terveysväittämien käyttöä.
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Rekisterissä on viitattava erityisesti 
väittämän kohteena olevia elintarvikkeita 
varten hyväksyttyihin ja niissä käytettyihin 
väittämiin, jokaiseen tieteelliseen 
tutkimukseen ja jokaiseen 
väittämäryhmään.

Or. fr

Perustelu 

Yhteisön ja kansallisten viranomaisten olisi ylläpidettävä rekisteriä tieteellisestä näytöstä, 
jolla on perusteltu ravitsemus- ja terveysväittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 293
18 artiklan 3 kohta

3. Rekisteri on julkistettava. 3. Rekistereiden on oltava julkisia 
erityisesti siten, että niihin voi tutustua 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
Internet-sivuston ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten mahdollisten 
Internet-sivustojen kautta.

Or. fr

Perustelu 

Kaikki väittämiin liittyvät tiedot, myös tieteelliset viitteet, on asetettava yleisön saataville 
erityisesti antamalla mahdollisuus tutustua niihin yhteisön ja kansallisten viranomaisten 
Internet-sivustoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 294
18 a artikla (uusi)

18 a artikla
Viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta sitä 
täydennetään kuluttajille tiedottamisesta 
annettavalla direktiivillä, joka laaditaan 
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ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annettua direktiiviä 2003/4/EY vastaavasti.

Or. en

Perustelu 

Samoin kuin ympäristötietojen julkisesta saatavuudesta annetulla asetuksella yhteisön 
direktiivillä kuluttajille tiedottamisesta on tarkoitus varmistaa kuluttajien riittävä 
tiedonsaanti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 295
18 b artikla (uusi)

18 b artikla
Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
esitettävä viimeistään 18 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen ehdotus, 
jolla muutetaan neuvoston direktiiviä 
84/450/ETY, annettu 10 päivänä syyskuuta 
1984, harhaanjohtavaa mainontaa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä, tavoitteena kieltää lelujen 
käyttäminen elintarvikkeiden 
markkinointitarkoituksiin. 
1 EYVL L 250, 19.9.1984, s. 17.

Or. en

Perustelu 

Eri elintarvikkeisiin, esimerkiksi aamiaismuroihin, liitetyillä leluilla voidaan hyvin 
tehokkaasti vaikuttaa lasten ruokavalintoihin. Tällaista markkinointia on säännösteltävä 
lasten kasvavan liikalihavuuden ehkäisemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey, Anne Ferreira

Tarkistus 296
19 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 14 1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 14 
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artiklan 2 kohdan mukaan 
hakemusasiakirjoihin liitettäviä tietoja ei 
voida käyttää myöhemmän hakijan hyödyksi 
seitsemän vuoden aikana 
hyväksymispäivästä lukien, paitsi jos 
kyseinen hakija on sopinut aiemman hakijan 
kanssa tällaisen tiedon käytöstä sekä

artiklan 2 kohdan mukaan 
hakemusasiakirjoihin liitettäviä tietoja ei 
voida käyttää myöhemmän hakijan hyödyksi 
kolmen vuoden aikana hyväksymispäivästä 
lukien, paitsi jos kyseinen hakija on sopinut 
aiemman hakijan kanssa tällaisen tiedon 
käytöstä sekä

Or. fr

Perustelu

Tietojen suojaamista koskeva seitsemän vuoden aika on liian pitkä ja antaa terveysväittämän 
sisältävälle tuotteelle yksinomaiset kaupalliset oikeudet, jolloin muut alan toimijat eivät voi 
käyttää hakemukseen sisältyvää tieteellistä tai muuta tietoa. Tietosuoja-aika olisi siis 
rajoitettava kolmeen vuoteen, myös elintarvikealan toimijoiden käytettävissä olevien eri 
tietosuojatyyppien vuoksi (teolliset oikeudet, jäsenvaltioiden tai yhteisön tavaramerkit, 
patentit jne.).

Lääkkeitä ja terveysväittämien kohteena olevia elintarvikkeita ei muutenkaan voi asettaa 
samalle viivalle. Kaiken kaikkiaan olisi järkevää olla laajentamatta tällaista säännöstä 
koskemaan kaikkia teollisuudenaloja käyttäen perusteena innovaatioiden ja investointien 
suojaamista, mikä on toki ymmärrettävää. Tällaisen arsenaalin liiallinen käyttö saattaa 
hyvinkin tehdä koko suojan hyödyttömäksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Dorette Corbey

Tarkistus 297
19 artiklan 2 kohta

2. Ennen 1 kohdassa mainitun seitsemän
vuoden määräajan päättymistä 
myöhemmällä hakijalla ei ole oikeutta 
käyttää viittauksia tietoihin, jotka on 
merkitty aiemman hakijan teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseksi, ellei komissio 
erikseen päätä, että terveysväittämän 
hyväksyminen ei edellytä tai ei olisi 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta tämän 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisen tiedon 
esittämistä.

2. Ennen 1 kohdassa mainitun kolmen
vuoden määräajan päättymistä 
myöhemmällä hakijalla ei ole oikeutta 
käyttää viittauksia tietoihin, jotka on 
merkitty aiemman hakijan teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseksi, ellei komissio 
erikseen päätä, että terveysväittämän 
hyväksyminen ei edellytä tai ei olisi 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta tämän 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisen tiedon 
esittämistä.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête, Renate Sommer

Tarkistus 298
19 a artikla (uusi)

19 a artikla
Teollis- ja tekijänoikeudet (383/521231)

Väittämää koskevan hakemuksen 
jättäminen sekä sen rekisteröinti tai 
julkaiseminen ei saa rajoittaa mahdollisia 
teollis- ja tekijänoikeuksia, joihin hakija 
voi vedota itse väittämän tai tieteellisten 
tutkimustietojen ja hakemusasiakirjoihin 
liitettävien tietojen osalta. Oikeuksia 
kohdellaan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti tai sellaisten kansallisten 
säännösten mukaisesti, jotka eivät ole 
ristiriidassa yhteisön lainsäädännön 
kanssa.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 299
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Sen estämättä, mitä ravintolisiä koskevan 
direktiivin 2002/46/EY 3 ja 4 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi ilman ajallista 
rajoitusta sallia, että sen alueella myydään 
ja pidetään kaupan sellaisia 
ravintolisätuotteita, jotka sisältävät 
vitamiineja ja kivennäisaineita, joita ei ole 
lueteltu direktiivin liitteessä I, tai jotka ovat 
sellaisessa muodossa, jota ei mainita 
direktiivin liitteessä II esitetyssä luettelossa, 
edellyttäen että:
a) tuote on asetuksen mukainen,
b) kyseistä vitamiinia tai kyseisiä 
kivennäisaineita sisältäviä aineita 
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käytetään yhdessä tai useammassa 
ravintolisässä, joka oli yhteisössä kaupan 
12. heinäkuuta 2002, ja 
c) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole 
antanut kielteistä lausuntoa kyseisen 
vitamiinin tai kivennäisaineita sisältävän 
aineen käytöstä sinänsä tai sen käytöstä 
kyseisessä muodossa ravintolisien 
valmistuksessa.

Or. en

Perustelu 

Tarkistuksissa myönnetään jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeus varjella 
kansalaistensa terveyttä, mutta pyritään samalla välttämään tarpeetonta sellaisten tuotteiden  
myynnin keskeyttämistä, joita on myyty turvallisesti yksittäisissä jäsenvaltioissa jo useiden 
vuosien ajan.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 300
20 b artikla (uusi)

20 b artikla

Sen estämättä, mitä ravintolisiä koskevan 
direktiivin 2002/46/EY 3 ja 5 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi sallia, että sen 
alueella myydään ja pidetään kaupan 
sellaisia ravintolisätuotteita, joiden 
sisältämä vitamiinien ja kivennäisaineiden 
määrä tai vitamiinien ja kivennäisaineiden 
muoto poikkeaa direktiivin 5 artiklan 4 
kohdassa mahdollisesti vahvistetuista 
arvoista, edellyttäen että tuote on asetuksen 
mukainen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 301
22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio voi ryhtyä menettelyyn omasta 
aloitteestaan.

Komissio voi ryhtyä menettelyyn myös
omasta aloitteestaan.

Or. nl

Perustelu 

Menettely ei ole komission yksiomaista toimivaltaa. 22 artiklan 1 kohdan mukaan myös 
jäsenvaltiot voivat käynnistää menettelyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 302
24 artikla

Sellaisten elintarvikkeiden, joista on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämä, tehokkaan 
valvonnan helpottamiseksi jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että valmistaja tai tällaisia 
elintarvikkeita niiden alueella markkinoille 
saattava taho antaa markkinoille 
saattamisesta tiedon toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä 
tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin.

Sellaisten elintarvikkeiden, joista on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämä, tehokkaan 
valvonnan helpottamiseksi jäsenvaltioiden 
on vaadittava, että valmistaja tai tällaisia 
elintarvikkeita niiden alueella markkinoille 
saattava taho antaa markkinoille 
saattamisesta tiedon toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä 
tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin.

Or. en

Perustelu 

Terveysväittämien käytön valvonta on äärimmäisen tärkeää. Ilmoituspakko antaa kansallisille 
viranomaisille parhaat mahdollisuudet valvoa väittämien oikeaa käyttöä ja niiden 
mahdollista vaikutusta väestön terveyteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 303
Artikla 24

Sellaisten elintarvikkeiden, joista on esitetty Sellaisten elintarvikkeiden, joista on esitetty 
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ravitsemus- tai terveysväittämä, tehokkaan 
valvonnan helpottamiseksi jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että valmistaja tai tällaisia 
elintarvikkeita niiden alueella markkinoille 
saattava taho antaa markkinoille 
saattamisesta tiedon toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä 
tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin.

ravitsemus- tai terveysväittämä, tehokkaan 
valvonnan helpottamiseksi jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että valmistaja tai tällaisia 
elintarvikkeita niiden alueella markkinoille 
saattava taho antaa markkinoille 
saattamisesta tiedon toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä 
tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin. Euroopan 
elintarvikeviranomainen valvoo sellaisten 
elintarviketuotteiden, joista on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämiä, 
mainoskampanjoita, jotta varmistetaan 
direktiivin 2001/13/EY mukaisesti, että 
esitetyt tiedot eivät johda kuluttajia 
harhaan.

Or. en

Perustelu 

391/521231 Mainoskampanjoilla ja logoilla sekä urheilijoiden suorittamalla 
myynninedistämisellä on tärkeä rooli siinä, miten kuluttajat suhtautuvat ravitsemus- ja 
terveysväittämiin. Yhdysvalloissa elintarvikkeiden mainoskampanjoita valvoo liittovaltion 
kauppakomissio (FTC), ja EU:hun pitäisi luoda samanlaiset olosuhteet antamalla 
elintarvikeviranomaiselle valtuudet valvoa mainontaa ja puuttua tapauksiin, joissa mainonta 
on pikemminkin harhaanjohtavaa kuin tietoa lisäävää.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 304
25 artikla

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 6 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 
ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä + 
3 vuotta] kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta, erityisesti ravitsemus- tai 
terveysväittämällä varustettujen 
elintarvikkeiden markkinoiden kehityksestä 
ja tuotemerkkejä koskevaan 1 artiklan 5 
kohtaan liittyvistä ongelmista, ja 
tarvittaessa muutosehdotukset tähän 
asetukseen.

Or. en
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Perustelu 

Aikaisempi päivämäärä antaa mahdollisuuden tarkastella asetuksen ja asiaa koskevan 
tuotemerkkeihin liittyvän lainsäädännön välisiä ristiriitoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 305
Artikla 25

Arviointi Arviointi

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 6 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 
ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 4 vuotta] ja sen jälkeen aina 
kolmen vuoden välein kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 
ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

Or. fr

Perustelu 

Komission ehdottama aika on liian pitkä tämän uuden yhteisön lainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen tarkastamiseen. Määräaikaa on ehdottomasti lyhennettävä myös siksi, että 
voidaan ryhtyä tähän tarkasteluun ja tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia yhteisön 
lainsäädäntöön.

Lisäksi säädöksen täytäntöönpanosta on tarpeen raportoida säännöllisesti tämänkin jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 306
25 artikla

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 6 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 6 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 
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ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

Arviointiin on sisällytettävä myös 
vaikutukset kansanterveyteen.

Or. en

Perustelu 

Jotta komissio voisi antaa parlamentille perustellun kertomuksen ja mahdollisesti ehdottaa 
muutoksia asetukseen, on välttämätöntä ottaa mukaan arviointi väittämien vaikutuksista 
väestön terveydentilaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Tarkistus 307
25 a artikla (uusi)

25 a artikla
Siirtymätoimenpiteet

Väittämät voimakkaaseen 
lihasponnistukseen tarkoitetuista 
elintarvikkeista, joita on ennen 26 
artiklassa mainittua voimaantulopäivää 
käytetty kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, voidaan käyttää edelleen siihen 
asti, kun erityisravinnoksi tarkoitetuista 
elintarvikkeista annettuun direktiiviin 
89/398/ETY perustuva direktiivi 
elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille tai korvaamaan 
erittäin voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta, annetaan. 

Or. en
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Perustelu 

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan direktiiviä erittäin voimakkaan 
lihasponnistukseen tarkoitetuista elintarvikkeista, joka liittyy erityisravinnoksi tarkoitetuista 
elintarvikkeista annettuun puitedirektiiviin (direktiivi 89/398). Uudessa direktiivissä 
selkeytetään urheilijoille tarkoitettuja elintarvikkeita koskeville väittämille asetettuja 
vaatimuksia. Nämä väittämät liittyvät aivan erityisesti urheilijoiden käyttämiin tuotteisiin, ja 
erityisdirektiivissä on mahdollista määritellä sopivat kriteerit väittämille. Siksi on aiheellista 
säätää tässä asetuksessa siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan asianomaisen direktiivin 
antamiseen asti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 308
26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kuudennen kuukauden ensimmäisestä 
päivästä].

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kahdeksannentoista kuukauden 
ensimmäisestä päivästä].

Ennen tätä päivämäärää markkinoille 
saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
kuitenkin pitää markkinoilla [julkaisupäivää
seuraavan yhdennentoista kuukauden 
viimeiseen päivään] asti.

Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää
markkinoille saatettuja tai merkittyjä 
tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen 
mukaisia, voidaan kuitenkin pitää 
markkinoilla [soveltamispäivää seuraavan 
kahdeksannentoista kuukauden viimeiseen 
päivään] tai niiden kelpoisuusajan 
päättymiseen asti sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi.
Edellä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
terveysväittämiä voidaan esittää 
liiketoiminnan harjoittajien vastuulla 26 
artiklassa vahvistetusta 
voimaantulopäivästä siihen saakka, kunnes 
on vahvistettu 12 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettu luettelo, jos väittämät ovat 
tämän asetuksen säännösten ja väittämiin 
sovellettavien voimassa olevien kansallisten 
säännösten mukaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 22 artiklassa tarkoitettujen 
turvaamistoimenpiteiden soveltamista. 
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Tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisesti 
elintarvikkeesta, elintarvikeluokasta tai 
elintarvikkeen ainesosasta käytettävien 
muiden kuin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen terveysväittämien käyttämistä 
voidaan jatkaa niissä maissa, joissa tuotteet 
on jo saatettu laillisesti markkinoille, jos 
viranomaiselle toimitetaan 14 artiklan 
mukaisesti hakemus kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamispäivästä ja kuuden kuukauden 
sisällä 16 artiklan mukaisen lopullisen 
päätöksen tekemisestä. 

Or. en

Perustelu

Siirtymäaikojen on oltava pitempiä sekä 12 artiklan soveltamisalaan kuuluvien 
terveysväittämien osalta, so. yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon perustuvat 
terveysväittämät ja riippumatta siitä, sisällytetäänkö ne yhteisön luetteloon sallituista 
väittämistä, että sellaisia tuotteita koskevien terveysväittämien osalta, jotka ovat jo 
markkinoilla, mutta joille on anottava asetuksen määräysten mukainen hyväksyntä.

Samalla on pidennettävä niitä tuotteita koskevaa siirtymäaikaa, jotka on saatettu markkinoille 
ja merkitty ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka eivät ole tämän asetuksen 
säännösten mukaisia. Asetuksessa ehdotettu aika ei ehkä ole riittävä, koska EFSA:n ohjeiden 
julkaisemiseen, hyväksyntämenettelyyn (vähintään 6 kk) ja merkintöjen muutoksiin kuluva 
aika voi olla ehdotettua 11 kuukautta pitempi. 

Asetuksella olisi ehdottomasti sallittava yritysten jatkaa jo markkinoilla olevien tuotteidensa 
markkinointia siihen saakka, kunnes on saatu EFSA:n ja pysyvän komitean lopullinen päätös, 
kunhan hyväksyntähakemus on tehty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 309
26 artiklan 2 kohta

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kuudennen kuukauden ensimmäisestä
päivästä]. 

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kahdennenkymmenenkolmannen
kuukauden viimeisestä päivästä]. 

Or. en
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Perustelu 

24 kuukauden siirtymäajalla varmistetaan, että toimijoille, joiden on muutettava tuotteidensa 
merkinnät vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksia, aiheutuu mahdollisimman vähän 
häiriöitä ja kustannuksia. Jos siirtymäaika on liian lyhyt, voi käydä niin, että pitkä 
kelpoisuusajan omaavia tuotteita, erityisesti ravintolisiä, joudutaan vetämään pois myynnistä 
ja pakkaamaan uudelleen, mikä lisää kustannuksia. Lisäksi on otettava huomioon, että jotkut 
kalliit painopakkaukset, kuten tetrapakkaukset, valmistetaan suurina määrinä ja varustetaan 
merkinnöillä, jotka on tarkoitettu olemaan voimassa 2-4 vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 310
26 artiklan 2 a kohta (uusi)

Voimassa olevien kansallisten määräysten 
mukaisesti käytettävien muiden kuin 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
terveysväittämien käyttämistä voidaan 
jatkaa, jos viranomaiselle toimitetaan 14 
artiklan mukaisesti hakemus kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamispäivästä ja kuuden kuukauden 
sisällä 16 artiklan mukaisen lopullisen 
päätöksen tekemisestä.
Edellä 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen terveysväittämien, jotka 
myöhemmin kielletään 23 artiklan 
mukaista menettelyä noudattaen, 
käyttämistä voidaan jatkaa päätöksentekoa 
seuraavan kuudennen kuukauden 
viimeiseen päivään asti.

Or. en

Perustelu 

Näiden eri terveysväittämäluokkia koskevien siirtymäaikojen ansiosta yritykset, jotka joutuvat 
muuttamaan pakkausmerkintänsä vastaamaan asetuksen uusia säännöksiä, selviävät 
vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 311
26 artiklan 3 kohta
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Ennen tätä päivämäärää markkinoille 
saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
kuitenkin pitää markkinoilla [julkaisupäivää 
seuraavan yhdennentoista kuukauden 
viimeiseen päivään] asti.

Ennen tätä päivämäärää markkinoille 
saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
kuitenkin pitää markkinoilla [julkaisupäivää 
seuraavan 
kahdennenkymmenennenkolmannen
kuukauden viimeiseen päivään] asti.

Or. en

Perustelu 

Alan toimijoille on annettava kohtuullinen aika mukauttaa toimintansa asetuksen säännöksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten, Holger Krahmer

Tarkistus 312
Liite

LIITE Poistetaan.
Ravitsemusväittämät ja niihin sovellettavat 

määräykset

Or. en

Perustelu 

Elintarvikealan kuuluisi vastata ravitsemusväittämien muotoilusta. Edellytyksiä, joita 
ravitsemusväittämien on noudatettava, on syytä käsitellä ravintoainemerkinnöistä 
esitettävässä ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten, Chris Davies

Tarkistus 313
Liite, uusi väittämä a ennen "VÄHÄKALORISUUS" (uusi)

RUNSASKALORISUUS
Väittämä elintarvikkeen 
runsaskalorisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää energiaa yli 60 kcal/100ml tai 
250 kcal/100g.
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Or. en

Perustelu 

2 artiklan 4 kohdassa määritellään "ravitsemusväittämä", ja esitetään a)-kohdassa 
energiamäärä (lämpöarvo), jonka elintarvike "tuottaa lisättynä tai vähennettynä määränä". 
Liitteessä on kuitenkin esitetty vain ehdot, joita sovelletaan vähennettyä energiamäärää 
koskeviin väittämiin. Johdonmukaisuuden vuoksi siihen on lisättävä väittämä, joka koskee 
lisättyä energiamäärää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Tarkistus 314
Liite, uusi väittämä a ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON N-3-SARJAN 
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon n-3-sarjan rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 0,6 g/100 g tai /100 ml 
– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista 
omega-3-rasvahappoa vähintään 60 
mg/100 g tai /100 ml
edellyttäen, että tuotteen keskimääräinen 
päivittäinen saanti on vähintään 
30 prosenttia ravitsemussuosituksesta.

Or. en

Perustelu 

n-3-sarjan rasvahappoja koskeva kohta on syytä lisätä, jotta kuluttajat saavat uusinta tietoa 
ja uusia suosituksia kyseisistä rasvahapoista. WHO suosittelee niiden saannin lisäämistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 315
Liite, uusi väittämä b ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA"(uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON N-3-SARJAN 
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon n-3-sarjan rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 0,6 g/100 g tai /100 ml
– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista 
omega-3-rasvahappoa vähintään 60 
mg/100 g tai /100 ml 
edellyttäen, että tuotteen keskimääräinen 
päivittäinen saanti on vähintään 30 
prosenttia WHO:n tai alueellisen tai 
kansallisen viranomaisen antamasta 
ravitsemussuosituksesta.

Or. en

Perustelu 

Monissa kansallisissa ruokavalio-ohjeissa suositellaan nauttimaan enemmän näitä 
rasvahappoja, joita on erityisesti kalassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 316
Liite, uusi väittämä c ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON N-6-SARJAN 
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon n-6-sarjan rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
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– tuote sisältää linolihappoa vähintään 
3,4 g/100 g tai /100 ml 
– tuotteen keskimääräinen päivittäinen 
saanti on vähintään 30 prosenttia WHO:n 
tai alueellisen tai kansallisen viranomaisen 
antamasta ravitsemussuosituksesta.

Or. en

Perustelu 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen 
monityytydyttymättömillä rasvoilla voi vähentää sydän- ja verisuonitautiriskiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 317
Liite, uusi väittämä d ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)

SISÄLTÄÄ N-6-SARJAN 
RASVAHAPPOJA 
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää n-6-sarjan rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää linolihappoa vähintään 
1,7 g/100g tai 100ml 
– tuotteen keskimääräinen päivittäinen 
saanti on vähintään 15 prosenttia WHO:n 
tai alueellisen tai kansallisen viranomaisen 
antamasta ravitsemussuosituksesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 318
Liite, uusi väittämä e ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)
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VÄHÄKOLESTEROLINEN
Väittämä elintarvikkeen 
vähäkolesterolisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää kolesterolia enintään 
0,02 g/100 g (kiinteät tuotteet) tai enintään 
0,01 g/100 ml (nestemäiset tuotteet) 
ja tyydyttyneitä rasvoja alle 1,5 g/100 g 
(kiinteät tuotteet) tai alle 0,75 g/100 ml 
(nestemäiset tuotteet) ja energiasta 
enintään 10 prosenttia on tyydyttyneitä 
rasvoja.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähäkalorinen, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 319
Liite, uusi väittämä a ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)

KOLESTEROLITON
Väittämä elintarvikkeen 
kolesterolittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää kolesterolia enintään 0,005 
g/100 g (kiinteät tuotteet) tai enintään 
0,005 g/100 ml (nestemäiset tuotteet) ja
a) tyydyttyneitä rasvoja alle 1,5 g/100 g 
(kiinteät tuotteet) tai alle 0,75 g/100 ml 
(nestemäiset tuotteet) ja energiasta 
enintään 10 prosenttia on tyydyttyneitä 
rasvoja, tai
b) 70 % kaikista rasvahapoista on 
tyydyttymättömiä.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
kolesteroliton, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.
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Or. nl

Perustelu 

Codex-suuntaviivoissa hyväksytty väittämä. Väestön keskimääräinen kolesterolinsaanti on 
200–300 mg/päivä. Kasviöljyjen/-rasvojen kolesterolitaso on alle 5 mg/100 g, kun taas 
eläinrasvojen kolesterolipitoisuus on noin 300 mg/100 g. Jos 20 g eläinrasvaa korvataan 
20 g:lla kasvirasvaa, kolesterolin saanti pienenee 50–60 mg/päivä, jolloin vähennys on 20–25 
prosenttia, mikä alentaa huomattavasti myös veren kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-
Riitta Korhola

Tarkistus 320
Liite, uusi väittämä g ennen otsikkoa "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" (uusi)

KOLESTEROLITON

Väittämä elintarvikkeen 
kolesterolittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää kolesterolia 
enintään 0,005 g/100 g (kiinteät tuotteet) 
tai enintään 0,005 g/100 ml (nestemäiset 
tuotteet) ja
- tyydyttyneitä rasvoja alle 1,5 g/100 g 
(kiinteät tuotteet) tai alle 0,75 g/100 ml 
(nestemäiset tuotteet) ja energiasta 
enintään 10 prosenttia on tyydyttyneitä 
rasvoja
- 70 prosenttia kaikista rasvahapoista on
tyydyttymättömiä.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
kolesteroliton, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu 

Väittämä on Codex Alimentarius -komitean hyväksymä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 321
Liite, uusi väittämä h otsikon "EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA" jälkeen (uusi)

KOLESTEROLITON
Väittämä elintarvikkeen 
kolesterolittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, jos
a) tuote sisältää kolesterolia enintään 0,005 
g/100 g (kiinteät valmisteet) tai enintään 
0,005 g/100 ml (nesteet), ja
b) tuote sisältää tyydyttyneitä rasvahappoja 
alle 1,5 g /100 g (kiinteät valmisteet) tai 
0,75 g/100 ml (nesteet), ja
c) enintään 10 prosenttia tuotteen 
kokonaisenergiasisällöstä muodostuu 
tyydyttyneistä rasvahapoista, tai 70 
prosenttia tuotteen 
kokonaisrasvapitoisuudesta muodostuu 
tyydyttymättömistä rasvahapoista.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
kolesteroliton, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään

Or. sv

Perustelu 

Tämä väittämä on hyväksytty Codexissa. Väestön keskimääräinen kolesterolinsaanti on 200–
300 mg/päivä. Kasviöljyjen ja -rasvojen kolesterolipitoisuus on alle 5 mg kolesterolia/100 g, 
kun se eläinrasvoilla on noin 300 mg/100 g. Jos 20 g eläinrasvaa korvataan 20 g:lla 
kasvirasvaa, kolesterolinsaanti vähenee 50–60 mg/päivä eli 20–25 %, mikä pienentää 
merkittävästi myös kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin määrää plasmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 322
Liite, väittämä otsikolla "SOKERITON" 1 kohta

Väittämä elintarvikkeen sokerittomuudesta 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 

Väittämä elintarvikkeen sokerittomuudesta 
ja kuluttajan kannalta vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
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vain, mikäli tuote sisältää sokeria enintään 
0,5 g/100 g tai /100 ml.

tuote sisältää sokeria enintään 0,7 g/100 g tai 
/100 ml.

Or. de

Perustelu 

Sokerittomissa tuotteissa käytetään usein kuluttajien toivomusten mukaisesti hedelmien tai 
kasvien osia keinotekoisten väriaineiden sijasta. Ne ovat luonnostaan hieman sokeripitoisia, 
joten rajaksi pitäisi asettaa 0,7 prosenttia sokeria 100 g elintarviketta. jos raja-arvo olisi 0,5 
prosenttia, monet elintarvikkeiden valmistajat joutuisivat käyttämään sokerittomissa 
elintarvikkeissaan keinotekoisia väriaineita värjäävien elintarvikkeiden (kuten 
kirsikkamehun) sijasta.

0,7 prosentin sokeripitoisuus 100 g:n annoksessa on tieteellisten havaintojen nojalla 
ravitsemus-fysiologisesti merkityksetön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 323
Liite, uusi väittämä a otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

VÄHÄLAKTOOSINEN
Väittämä tuotteen vähälaktoosisuudesta ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää laktoosia 
enintään 1g/100g tai 100ml.

Or. en

Perustelu 

Laktoosia koskevat käsitteet tulisi määritellä tämän asetuksen yhteydessä kuluttajien aseman 
parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 324
Liite, uusi väittämä b otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

LAKTOOSITON
Väittämä elintarvikkeen 
laktoosittomuudesta ja kuluttajan kannalta 
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oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
ei sisällä analyysissa havaittavia määriä 
laktoosia (eli sisältää laktoosia alle 10 
mg/100 g tai 100 ml valmista 
elintarviketta).

Or. en

Perustelu 

Laktoosittoman määritelmä on syytä lisätä tähän ehdotukseen, jotta saadaan koko yhteisöön 
vakiomääritelmä laktoosittomasta tuotteesta. Tähän saakka ei ole ollut riittävää määritelmää, 
joka tarvitaan myös peruselintarvikkeille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Tarkistus 325
Liite, uusi väittämä c otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

LAKTOOSITON
Väittämä elintarvikkeen 
laktoosittomuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää laktoosia enintään 1 g/100 g tai 
/100 ml valmista elintarviketta.

Or. en

Perustelu 

Laktoosi-intoleranssi on yleinen ongelma, jonka vuoksi suuri osa väestöstä ei voi nauttia 
tavanomaisia maitotuotteita (esim. Suomessa 17 % väestöstä). Maitotuotteet ovat monissa 
maissa perinteisen ruokavalion perusta, koska ne sisältävät paljon proteiinia, kalsiumia ja 
useita vitamiineja.

Elintarvikeala on kehittänyt suuren joukon laktoosittomia ja vähälaktoosisia tuotteita. 
Markkinoilla on lisäksi paljon muita tuotteita, joissa näitä väittämiä on käytetty kertomaan, 
että luonteensa puolesta tuotteet sopivat laktoosi-intoleranssia potevien kuluttajien 
käytettäviksi. Eri EU-mailla ei ole näitä väittämiä koskevia yhteisiä sääntöjä; kuluttajien 
elämän helpottamiseksi olisi käytettävä samoja raja-arvoja.

Laktoosin erotusraja on 10 mg/100 g. Siksi tätä raja-arvoa voidaan käyttää väittämissä 
laktoosittomuudesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 326
Liite, uusi väittämä d otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

LAKTOOSITON
Väittämä elintarvikkeen 
laktoosittomuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
ei sisällä analyysissa havaittavia määriä 
laktoosia (eli sisältää laktoosia alle 10 
mg/100 g tai /100 ml valmista 
elintarviketta).
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
laktoositon, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.

Or. sv

Perustelu 

Laktoosi-intoleranssi on yleinen ongelma, jonka vuoksi suuri osa väestöstä ei voi nauttia 
tavanomaisia maitotuotteita. Maitotuotteet ovat perinteisten ruokavalioiden perusta. Ne 
sisältävät paljon kalsiumia ja ovat D-, B2- ja B12-vitamiinin ja jodin lähde ja siksi tärkeä osa 
koko väestön ravitsemusta. Elintarvikeala on kehittänyt joukon vähälaktoosisia ja 
laktoosittomia tuotteita, ja laktoosi-intoleranssia potevien kuluttajien on saatava tietoa 
kaupan olevien tuotteiden koostumuksesta. Eri EU-maissa ei ole olemassa yhteistä raja-arvoa 
laktoosin määrää koskeville väittämille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 327
Liite, uusi väittämä e otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

MONIMUTKAISTEN 
HIILIHYDRAATTIEN LÄHDE
Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
monimutkaisten hiilihydraattien lähde, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vähintään 25 
grammaa monimutkaisia hiilihydraatteja 
100 grammaa kohden.
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Or. es

Perustelu

Monimutkaiset hiilihydraatit koostuvat pitkäketjuisista yksinkertaisista sokereista. Niitä on 
luonnollisessa muodossaan viljassa, hedelmissä ja vihanneksissa (mm. herneet ja pavut). 
Monimutkaiset hiilihydraatit sisältävät kaikentyyppisiä helposti sulavia hiilihydraatteja 
lukuun ottamatta mono- ja disakkarideja.

Elintarvikkeesta saatava energia on lähtöisin lähinnä seuraavista ravintoaineista: proteiinit, 
hiilihydraatit ja rasvat.

Ravintosuositukset Euroopan eri maissa perustuvat näiden ravintoaineiden saantiin 
seuraavasti:

– alle 30–35 prosenttia energiasta pitäisi saada rasvoista,

– 10–15 prosenttia energiasta pitäisi saada proteiineista,

– yli 50 prosenttia energiasta pitäisi saada hiilihydraateista (mieluiten monimutkaisten 
hiilihydraattien muodossa).

Tämän vuoksi tärkeää antaa kuluttajille tietoja siitä, mitkä elintarvikkeet ovat hiilihydraattien 
lähteitä tai mitkä sisältävät paljon hiilihydraatteja, jotta kuluttajat voivat valita 
terveellisemmän ruokavalion.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 328
Liite, uusi väittämä f otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON MONIMUTKAISIA 
HIILIHYDRAATTEJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon monimutkaisia 
hiilihydraatteja, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää vähintään 50 grammaa 
monimutkaisia hiilihydraatteja 100 
grammaa kohden.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson

Tarkistus 329
Liite, uusi väittämä g otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)"

SISÄLTÄÄ PALJON 
HIILIHYDRAATTIENERGIAA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon hiilihydraattienergiaa, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli vähintään 60 prosenttia 
kokonaisenergiasisällöstä on hiilihydraattia 
ja tuote sisältää energiaa yli 60 kcal/100ml 
tai 250 kcal/100 g.

Or. en

Perustelu 

2 artiklan 4 kohdassa määritellään "ravitsemusväittämä", ja esitetään a)-kohdassa 
energiamäärä (lämpöarvo), jonka elintarvike "tuottaa lisättynä tai vähennettynä määränä". 
Liitteessä on kuitenkin esitetty vain ehdot, joita sovelletaan vähennettyä energiamäärää 
koskeviin väittämiin. Johdonmukaisuuden vuoksi siihen on lisättävä väittämä, joka koskee 
lisättyä energiamäärää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson

Tarkistus 330
Liite, uusi väittämä h otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

NETTOHIILIHYDRAATIT
Termi tarkoittaa määrää, joka saadaan 
vähentämällä hiilihydraattien 
kokonaismäärästä sellaiset hiilihydraatit, 
joilla on hyvin pieni vaikutus 
verensokeriin; nettohiilihydraatit = 
hiilihydraatit yhteensä - glyseriini -
orgaaniset hapot. Sokerialkoholeja ei 
vähennetä, koska ne voivat vaikuttaa 
verensokeriin sen mukaan, miten niitä on 
käsitelty ja millaisessa muodossa 
elintarvikkeet ovat.

Or. en
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Perustelu 

On osoitettu, että nettohiilihydraatteihin perustuvat ruokavaliot voivat edistää 
painonpudotusta. Hiilihydraattien nettomäärää koskevat väittämät vastaavat kuluttajien 
kasvavia vaatimuksia, jotka liittyvät elintarvikkeiden sisältämien nettohiilihydraattien 
ilmoittamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 331
Liite, uusi väittämä i otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ VÄHÄN 
NETTOHIILIHYDRAATTEJA
Väittämä, jonka mukaan tuote sisältää 
vähän hiilihydraatteja, ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää enintään 5 g 
nettohiilihydraatteja tuotteen annosta 
kohden ottaen huomioon, että 
nettohiilihydraatit saadaan vähentämällä 
verensokeriin hyvin vähän vaikuttavat 
hiilihydraatit; nettohiilihydraatit = 
kokonaishiilihydraatit - glyseriini -
orgaaniset hapot. Sokerialkoholeja ei 
vähennetä, koska ne voivat vaikuttaa 
verensokeriin sen mukaan, miten niitä on 
käsitelty ja millaisessa muodossa 
elintarvikkeet ovat.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 332
Liite, uusi väittämä j otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ VÄHÄN 
HIILIHYDRAATTEJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää vähän hiilihydraatteja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää 
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nettohiilihydraatteja enintään 10 g/100 g, 
jossa hiilihydraattien nettomäärä on sama 
kuin hiilihydraattien kokonaismäärä 
vähennettynä ravintokuidun ja 
sokerialkoholin määrällä. 

Or. en

Perustelu 

On tieteellisesti osoitettu, että ruokavaliot, joissa hiilihydraattien osuus on vähäinen, 
tarjoavat merkittäviä terveysetuja. Alhaista hiilihydraattipitoisuutta koskevat väittämät voivat 
tarjota vastauksen kuluttajien taholta jatkuvasti kasvavaan vaatimukseen saada tietää 
vähähiilihydraattisesta ravinnosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 333
Liite, uusi väittämä k otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ VÄHÄN 
HIILIHYDRAATTEJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää vähän hiilihydraatteja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää hiilihydraattia 
enintään ≤2,0 g/100 ml (nestemäiset 
tuotteet) (olut).

Or. en

Perustelu 

Nykyisessä ruokavaliokeskustelussa on tärkeää informoida kuluttajaa myös alkoholijuomien 
hiilihydraattipitoisuuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 334
Liite, uusi väittämä l otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

ALHAINEN 
HIILIHYDRAATTIPITOISUUS
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Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää vähän hiilihydraatteja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli juomatuote sisältää sokeria 
enintään 2,0 g/100 ml.

Or. de

Perustelu 

Kuluttajille olisi ilmoitettava myös elintarvikkeiden hiilihydraattipitoisuus, kun otetaan 
huomioon nykyinen ruokavaliokeskustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 335
Liite, uusi väittämä m otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

VÄHENNETTY 
HIILIHYDRAATTIPITOISUUS 
Väittämä elintarvikkeen vähennetystä 
hiilihydraattipitoisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, jos 
hiilihydraattipitoisuutta on vähennetty 
ainakin 30 prosenttia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 336
Liite, uusi väittämä n otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

VÄHENNETTY 
HIILIHYDRAATTIPITOISUUS
Väittämä elintarvikkeen vähennetystä 
hiilihydraattipitoisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
hiilihydraattien määrää on vähennetty 
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vähintään 30 prosentilla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 337
Liite, uusi väittämä o otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

LEHMÄNMAITOPROTEIINITON
Väittämä elintarvikkeen 
lehmänmaitoproteiinittomuudesta ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuotteessa ei ole 
lehmänmaitoproteiinia sisältäviä ainesosia 
tai muita lehmänmaitoproteiinista 
valmistettuja osia.

Or. sv

Perustelu 

Noin viisi prosenttia eurooppalaisista lapsista on allergisia lehmänmaitoproteiinille. 
Vanhempien on saatava tietää, sisältääkö tuote lehmänmaitoproteiinia. Siksi tarvitaan 
säännöksiä sellaisten tuotteiden selkeästä merkitsemisestä, jotka eivät sisällä 
lehmänmaitoproteiinia.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 338
Liite, uusi väittämä p otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

KORKEA GLYKEEMINEN INDEKSI
Glykeeminen indeksi (GI) kertoo, miten 
nopeasti ja kuinka paljon ruoan 
hiilihydraatit kohottavat verensokeria 
kohottavaa vaikutusta. FAO/WHO:n 
määritelmän mukaan glykeeminen indeksi 
on verensokerireaktiokäyrän nousualue 
sen jälkeen, kun koehenkilö on nauttinut 
50 g hiilihydraattia sisältävän annoksen 
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testielintarviketta, jolloin reaktiokäyrän 
nousua verrataan prosentuaalisesti 
normaalielintarvikkeesta saatavan saman
hiilihydraattimäärän nauttimisen 
aiheuttamaan nousuun. 
Normaalielintarvike on yleensä glukoosia, 
jonka glykeeminen indeksiluku on 100, ja 
testielintarviketta verrataan tähän 
standardiin. 
Glykeeminen indeksi ilmaistaan asteikolla 
0-100. Väittämä korkeasta glykeemisestä 
indeksistä voidaan esittää vain, mikäli 
glykeeminen indeksi on >70.

Or. en

Perustelu 

Matalaan tai korkeaan glykeemiseen indeksiin perustuvilla ruokavalioilla voi olla edullisia 
vaikutuksia. Lisäksi tietyt korkean glykeemisen indeksin omaavat elintarvikkeet, joiden 
hiilihydraatit ovat nopeasti vapautuvia, ovat urheilijoille tärkeitä ravintoaineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, 

Tarkistus 339
Liite, uusi väittämä q otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

MATALA GLYKEEMINEN INDEKSI
Väittämä elintarvikkeen matalasta 
glykeemisestä indeksistä ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuotteen glykeeminen indeksi on enintään 
40.

Or. en

Perustelu 

Glykeeminen indeksi kuvaa sitä määrää sokeria, joka vapautuu verenkiertoon elintarvikkeen 
nauttimisen seurauksena. Terveysedut voivat olla huomattavat, jos välttää kuluttamasta liikaa 
tuotteita, joiden glykeeminen indeksi on korkea. Matalaa glykeemistä indeksiä koskevat 
väittämät antavat kuluttajalle mahdollisuuden tehdä harkittuja valintoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 340
Liite, uusi väittämä r otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

MATALA GLYKEEMINEN INDEKSI
Glykeeminen indeksi (GI) kertoo, miten 
nopeasti ja kuinka paljon ruoan 
hiilihydraatit kohottavat verensokeria 
kohottavaa vaikutusta. FAO/WHO:n 
määritelmän mukaan glykeeminen indeksi 
on verensokerireaktiokäyrän nousualue 
sen jälkeen, kun koehenkilö on nauttinut 
50 g hiilihydraattia sisältävän annoksen 
testielintarviketta, jolloin reaktiokäyrän 
nousua verrataan prosentuaalisesti 
normaalielintarvikkeesta saatavan saman 
hiilihydraattimäärän nauttimisen 
aiheuttamaan nousuun. 
Normaalielintarvike on yleensä glukoosia, 
jonka glykeeminen indeksiluku on 100, ja 
testielintarviketta verrataan tähän 
standardiin. Glykeeminen indeksi 
ilmaistaan asteikolla 0-100. Väittämä 
matalasta glykeemisestä indeksistä voidaan 
esittää vain, mikäli glykeeminen indeksi on 
<55.

Or. en

Perustelu 

On viitteitä siitä, että ruokavalio, jonka glykeeminen indeksi on matala, voi lisätä 
kylläisyyden tunnetta. Paraikaa tutkitaan matalan glykeemisen indeksi roolia laihtumisessa, 
metabolisessa oireyhtymässä ja sydänsairauksissa. Matalaindeksinen ruokavalio hyödyttää 
myös diabeetikkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 341
Liite, uusi väittämä s otsikon "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen (uusi)

VÄHENNETTY GLYKEEMINEN 
INDEKSI
Glykeeminen indeksi (GI) kertoo, miten 
nopeasti ja kuinka paljon ruoan 
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hiilihydraatit kohottavat verensokeria 
kohottavaa vaikutusta. FAO/WHO:n 
määritelmän mukaan glykeeminen indeksi 
on verensokerireaktiokäyrän nousualue 
sen jälkeen, kun koehenkilö on nauttinut 
50 g hiilihydraattia sisältävän annoksen 
testielintarviketta, jolloin reaktiokäyrän 
nousua verrataan prosentuaalisesti 
normaalielintarvikkeesta saatavan saman 
hiilihydraattimäärän nauttimisen 
aiheuttamaan nousuun. 
Normaalielintarvike on yleensä glukoosia, 
jonka glykeeminen indeksiluku on 100, ja 
testielintarviketta verrataan tähän 
standardiin.
Glykeeminen indeksi ilmaistaan asteikolla 
0-100, ja yleisesti hyväksytyt luokat ovat 
seuraavat: matala glykeeminen indeksi 
≤55, keskitaso 56-69, korkea glykeeminen 
indeksi ≥70.
Väittämä vähennetystä glykeemisestä 
indeksistä voidaan esittää vain, mikäli 
tuotteen glykeeminen indeksi on 
30 prosenttia matalampi kuin 
vertailukelpoisella normaalituotteella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 342
Liite, väittämä  "ALHAINEN NATRIUM- TAI SUOLAPITOISUUS"

ALHAINEN NATRIUM- TAI 
SUOLAPITOISUUS

ALHAINEN NATRIUMPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,12 g/100 g tai 
/100 ml tai suolaa, jossa on vastaava määrä 
natriumia.

Väittämä elintarvikkeen alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,12 g/100 g tai 
/100 ml.
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Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Or. fi

Perustelu 

Raja-arvot tulee määritellä natriumpitoisuuden perusteella ja jättää suolaa koskevat väitteet 
säädeltäviksi kansallisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 343
Liite, väittämä "ERITTÄIN ALHAINEN NATRIUM- TAI SUOLAPITOISUUS"

ERITTÄIN ALHAINEN NATRIUM- TAI 
SUOLAPITOISUUS

ERITTÄIN ALHAINEN 
NATRIUMPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen erittäin alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,04 g/100 g tai 
/100 ml tai suolaa, jossa on vastaava määrä 
natriumia.

Väittämä elintarvikkeen erittäin alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,04 g/100 g tai 
/100 ml.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
erittäin alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
erittäin alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 344
Liite, väittämän "EI SISÄLLÄ NATRIUMIA tai SUOLATON" otsikko

EI SISÄLLÄ NATRIUMIA tai 
SUOLATON

EI SISÄLLÄ NATRIUMIA

Or. fi
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête

Tarkistus 345
Liite, väittämä otsikolla "VITAMIINIEN JA/TAI KIVENNÄISAINEIDEN 

LUONNOLLINEN LÄHDE"

VITAMIINIEN JA/TAI 
KIVENNÄISAINEIDEN 
LUONNOLLINEN LÄHDE

VITAMIINIEN JA/TAI 
KIVENNÄISAINEIDEN LÄHDE 

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden 
luonnollinen lähde, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää 100 grammaa tai 100 millilitraa
kohti vähintään 15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta, joka on määritelty 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY liitteessä.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden lähde, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vähintään 
15 prosenttia suositelluista ravintoarvoista
100 grammaa kohti (kiinteät elintarvikkeet) 
ja 7,5 prosenttia suositelluista 
ravintoarvoista 100 millilitraa kohti 
(nestemäiset elintarvikkeet) tai 5 prosenttia 
suositelluista ravintoarvoista 
100 kilokaloria kohti (12 prosenttia 
1 megajoulea kohti) taikka 15 prosenttia 
suositelluista ravintoarvoista annosta kohti.
Mikäli elintarvike on vitamiinien ja/tai 
kivennäisaineiden luonnollinen lähde, 
termi 'luonnostaan' tai 'luonnollinen' 
voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu 

Väittämän vitamiinien tai kivennäisaineiden "lähde" käytön ehtojen olisi vastattava Codex 
Alimentariuksessa vahvistettuja ehtoja, eli on käytettävä eri kynnysarvoja ja tehtävä ero 
kiinteiden ja nestemäisten tuotteiden välillä. Lisäksi viittaaminen komission ehdottamiin 
kynnysarvoihin saattaa haitata vakavasti maitotuotteita, joiden tiedetään kuitenkin olevan 
merkittävä kalsiumin lähde.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 346
Liite, väittämä otsikolla "KEVYT"
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Väittämä, jonka mukaan tuote on 'kevyt', ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain edellistä väittämää koskevilla 
edellytyksillä. Väittämään on myös liitettävä 
maininta niistä tekijöistä, joiden vuoksi 
elintarvike on 'kevyt'.

Väittämä, jonka mukaan tuote on 'kevyt', ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain samoilla edellytyksillä kuin
vähärasvaisuutta, vähäsokerisuutta ja 
alhaista natrium- tai suolapitoisuutta 
koskevat väittämät. Väittämään on myös 
liitettävä maininta niistä tekijöistä, joiden 
vuoksi elintarvike on 'kevyt'.

Or. en

Perustelu 

Kuluttajat ymmärtävät ilmauksella "kevyt", että tuotteessa on vähän tiettyjä ravintoaineita. 
Siksi käsite "vähä-"/"alhainen" on syytä sisällyttää "kevyen" kuvaukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson

Tarkistus 347
Liite, uusi väittämä a otsikon "KEVYT" jälkeen (uusi)

ISOTONINEN
Väittämä, jonka mukaan neste on 
isotoninen, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, kun nesteen 
osmolaliteetti on vähintään 270 mOsm/kg 
H2O ja enintään 330 mOsm/kg H2O.

Or. en

Perustelu 

Nesteen riittävä saanti on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille. Isotonisissa tai 
hypotonisissa nesteissä osmoottinen paine on sama tai alhaisempi kuin veriplasmalla. Niistä 
on osoitettu olevan hyötyä nesteen imeytymiselle elimistöön. Kyseiset väittämät ovat yleisiä 
nesteitä korvaavissa juomissa ja urheilujuomissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson

Tarkistus 348
Liite, uusi väittämä b otsikon "KEVYT" jälkeen (uusi)
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HYPOTONINEN
Väittämä, jonka mukaan neste on 
hypotoninen, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, kun nesteen 
osmolaliteetti on vähemmän kuin 
270 mOsm/kg H2O.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 349
Liite, uusi väittämä c otsikon "KEVYT" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ TÄRKKELYSTÄ
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää tärkkelystä, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää tärkkelystä vähintään 15 g/100 g.

Or. fr

Perustelu 

Tietyt kuluttajat haluavat terveyssyistä tärkkelystä sisältäviä tuotteita, joten ne on merkittävä. 
Pitoisuus noudattaa Codex Alimentariuksen tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 350
Liite, uusi väittämä d otsikon "KEVYT" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ RUNSAASTI TÄRKKELYSTÄ
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää tärkkelystä, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää tärkkelystä vähintään 30 g/100 g.

Or. fr
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