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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 31
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden, 
kivennäisaineiden ja muiden kuin 
kivennäisaineiden yhdisteiden sekä eräiden 
muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin

Or. el

Perustelu

Tämä korjaus on välttämätön, jotta otsikko on tieteellisesti oikea, kun otetaan huomioon, että 
kloori, fluori, jodi ja fosfori eivät ole kivennäisaineita vaan muita kuin kivennäisaineiden 
yhdisteitä. Koska otsikko ei ole tieteellisesti oikea, muutos on tehtävä joko otsikkoon ja sen 
jälkeen kaikkiin kohtiin, joissa viitataan kivennäisaineisiin mutta tarkoitetaan yhdisteitä, tai 
vaihtoehtoisesti määritelmään, jossa on kivennäisaineiden kohdalla luettava: 
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kivennäisaineiden yhdisteet, joihin sisältyvät myös muut kuin kivennäisaineiden yhdisteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 32
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Eräät jäsenvaltiot edellyttävät joidenkin 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
tiettyihin tavallisiin elintarvikkeisiin 
kansanterveydellisistä syistä. Tällaiset 
kansanterveydelliset syyt voivat olla 
asiaankuuluvia tietyissä jäsenvaltioissa tai 
tietyillä alueilla, mutta ne eivät kuitenkaan 
tällä hetkellä anna aihetta ravintoaineiden 
lisäämisvelvoitteen yhdenmukaistamiseen 
koko yhteisössä. Jos tämä kuitenkin tulee 
aiheelliseksi, tarvittavat säännökset voidaan 
hyväksyä yhteisön tasolla. Tätä ennen on 
kuitenkin hyödyllistä koota tietoa asiaan 
liittyvistä kansallisista toimenpiteistä.

(4) Eräät jäsenvaltiot edellyttävät joidenkin 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
tiettyihin tavallisiin elintarvikkeisiin 
kansanterveydellisistä syistä. Tällaiset 
kansanterveydelliset syyt voivat olla 
asiaankuuluvia tietyissä jäsenvaltioissa tai 
tietyillä alueilla, mutta ne eivät kuitenkaan 
tällä hetkellä anna aihetta ravintoaineiden 
lisäämisvelvoitteen yhdenmukaistamiseen 
koko yhteisössä. Jos tämä kuitenkin tulee 
aiheelliseksi, tarvittavat säännökset voidaan 
hyväksyä yhteisön tasolla noudattaen 
periaatetta, jonka mukaan laajojen 
väestöryhmien joukkolääkintä lisäämällä 
kyseistä ainetta julkisesti toimitettavaan 
perushyödykkeeseen, kuten juomaveteen, ei 
saisi olla sallittua, ellei voida tieteellisesti 
todistaa, että kyseisen aineen lisääminen ei 
heikennä herkkien väestöryhmien terveyttä.
Tätä ennen on kuitenkin hyödyllistä koota 
tietoa asiaan liittyvistä kansallisista 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Fluoridin lisäämisellä juomaveteen on suhteettoman kielteinen vaikutus pulloruokinnassa 
oleviin vastasyntyneisiin ja pieniin lapsiin, kun yleiset kulutustottumukset otetaan huomioon 
7 artiklassa esitetyllä tavalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 33
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Codex Alimentariuksessa hyväksyttiin 
vuonna 1987 kansainväliset yleisperiaatteet, 

(9) Codex Alimentariuksessa hyväksyttiin 
vuonna 1987 kansainväliset yleisperiaatteet, 
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joita sovelletaan ravintoaineiden, muun 
muassa vitamiinien ja kivennäisaineiden, 
lisäämiseen elintarvikkeisiin. Periaatteisiin 
sisältyviä termejä 'vakiointi' (restoration), 
'ravitsemuksellinen vastaavuus' (nutritional 
equivalence) ja 'korvaava elintarvike' 
(substitute food) on tarkasteltava 
asianmukaisesti. Codex Alimentariukseen 
sisältyvä 'täydentämisen' 
(fortification/enrichment) määritelmä 
mahdollistaa ravintoaineiden lisäämisen 
elintarvikkeisiin ainoastaan, jos sillä estetään 
tai korjataan yhden tai useamman 
ravintoaineen sellainen väestössä tai tietyssä 
väestöryhmässä esiintyvä puutos, joka 
voidaan osoittaa tieteellisesti tai 
muuttuneista ruokailutottumuksista johtuvaa 
ravinnonsaantia koskevin arvioin.

joita sovelletaan ravintoaineiden, muun 
muassa vitamiinien ja kivennäisaineiden, 
lisäämiseen elintarvikkeisiin. Periaatteisiin 
sisältyviä termejä 'vakiointi' (restoration), 
'ravitsemuksellinen vastaavuus' (nutritional 
equivalence) ja 'korvaava elintarvike' 
(substitute food) on tarkasteltava 
asianmukaisesti. Codex Alimentariukseen 
sisältyvä 'täydentämisen' 
(fortification/enrichment) määritelmä 
mahdollistaa ravintoaineiden lisäämisen 
elintarvikkeisiin ainoastaan, jos sillä estetään 
tai korjataan yhden tai useamman 
ravintoaineen sellainen väestössä tai tietyssä 
väestöryhmässä esiintyvä puutos, joka 
voidaan osoittaa tieteellisesti tai 
muuttuneista ruokailutottumuksista johtuvaa 
ravinnonsaantia koskevin arvioin. Laajojen 
väestöryhmien joukkolääkintä lisäämällä 
kyseistä ainetta julkisesti toimitettavaan 
perushyödykkeeseen, kuten juomaveteen, ei 
saisi olla sallittua, ellei voida tieteellisesti 
todistaa, että kyseisen aineen lisääminen ei 
heikennä herkkien väestöryhmien terveyttä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 34
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi sallittava ainoastaan sellaisten 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen, 
jotka normaalisti sisältyvät ruokavalioon, 
kulutetaan sen osana ja katsotaan 
välttämättömiksi ravintoaineiksi, mikä ei 
kuitenkaan tarkoita, että niiden lisääminen 
olisi välttämättä tarpeen. Olisi vältettävä 
mahdollinen epätietoisuus siitä, mitkä 
mainitut välttämättömät ravintoaineet ovat. 
Tästä syystä on asianmukaista vahvistaa 
täydellinen luettelo kyseisistä vitamiineista 
ja kivennäisaineista.

(11) Olisi sallittava ainoastaan sellaisten 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen, 
jotka normaalisti sisältyvät ruokavalioon, 
kulutetaan sen osana ja katsotaan 
välttämättömiksi ravintoaineiksi, mikä ei 
kuitenkaan tarkoita, että niiden lisääminen 
olisi välttämättä tarpeen. Olisi vältettävä 
mahdollinen epätietoisuus siitä, mitkä 
mainitut välttämättömät ravintoaineet ovat. 
Tästä syystä on asianmukaista vahvistaa 
täydellinen luettelo kyseisistä vitamiineista 
ja kivennäisaineista.

Kuluttajien suojelemiseksi on laadittava 
luettelo muista sallituista bioaktiivisista 



PE 353.662v02-00 4/59 AM\558569FI.doc

FI

aineista, joita voidaan käyttää 
elintarvikkeissa.

Or. en

Perustelu

Täydentämiseen sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet sisältyvät sallittujen aineiden luetteloon. 
Kuluttajia on suojeltava samalla tavoin bioaktiivisilta aineilta, joita lisätään elintarvikkeisiin 
tiettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Uutteet, joilla on hormonaalisia vaikutuksia 
(lähinnä kasvihormonit) tai bioaktiiviset aineet kuten kofeiini, nikotiini tai kiniini, on 
tutkittava tarkoin, ennen kuin annetaan lupa lisätä niitä elintarvikkeisiin. Näin ollen 
tällaisista uutetuista tai synteettisesti valmistetuista aineista on laadittava täydellinen luettelo, 
josta käyvät ilmi käyttöä ja enimmäissisältöä koskevat rajoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 35
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Kemiallisten aineiden, joita käytetään
elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja
kivennäisaineiden lähteinä, olisi oltava 
turvallisia ja elimistön hyödynnettävissä. 
Tästä syystä olisi laadittava myös näiden 
aineiden täydellinen luettelo. Luetteloon 
olisi sisällyttävä maininta aineista, jotka 
elintarvikealan tiedekomitea on edellä 
mainittujen, turvallisuuteen ja 
biosaatavuuteen liittyvien seikkojen 
perusteella hyväksynyt (12 päivänä 
toukokuuta 1999 antamassaan lausunnossa) 
ja joita voidaan käyttää imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden 
sekä muiden erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden tai ravintolisien 
valmistuksessa.

(12) Kemiallisten aineiden, joita voidaan 
käyttää elintarvikkeisiin lisättävien 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen 
muiden aineiden lähteinä, on oltava 
turvallisia ja elimistön hyödynnettävissä. 
Tästä syystä olisi laadittava myös näiden 
aineiden täydellinen luettelo. Luetteloon 
olisi sisällyttävä maininta aineista, jotka 
elintarvikealan tiedekomitea on edellä 
mainittujen, turvallisuuteen ja 
biosaatavuuteen liittyvien seikkojen 
perusteella hyväksynyt (12 päivänä 
toukokuuta 1999 antamassaan lausunnossa) 
ja joita voidaan käyttää kaikille 
väestönosille, muun muassa imeväisille ja 
pikkulapsille, raskaana oleville naisille ja 
vanhuksille tarkoitettujen elintarvikkeiden 
sekä muiden erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden tai ravintolisien 
valmistuksessa.

Or. en

Perustelu

Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja muihin bioaktiivisiin aineisiin on sovellettava samoja 
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sääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 36
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää 
näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden kannalta 
edullisempina kuin muita vastaavia tuotteita, 
joihin ei ole lisätty tällaisia ravintoaineita. 
Tämä voi saada kuluttajat tekemään 
valintoja, jotka ovat muutoin epätoivottavia. 
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi 
katsotaan, että tuotteisiin, joihin vitamiineja 
ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on 
asianmukaista kohdistaa joitakin
rajoituksia niiden rajoitusten lisäksi, jotka 
ovat luonnollista seurausta teknisistä 
näkökohdista tai jotka ovat tarpeen 
turvallisuussyistä, kun määritellään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tiettyjen 
aineiden, kuten alkoholin, pitoisuus 
tuotteessa olisi tässä yhteydessä 
asianmukainen peruste sille, että 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
ei sallita. Jotta kuluttajat eivät saisi väärää 
käsitystä tuoreiden elintarvikkeiden 
luonnollisesta ravintoarvosta, vitamiinien ja
kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei pitäisi
sallia.

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja,
kivennäisaineita ja tiettyjä muita aineita, ja 
kuluttajat voivat pitää näitä tuotteita 
ravitsemuksellisesti, fysiologisesti tai 
muutoin terveyden kannalta edullisempina 
kuin muita vastaavia tuotteita, joihin ei ole 
lisätty tällaisia ravintoaineita. Tämä voi 
saada kuluttajat tekemään valintoja, jotka 
ovat muutoin epätoivottavia, koska tuotteet, 
joihin on lisätty muita aineita, ovat liian 
kaloripitoisia, rasvaisia tai makeita.
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi 
tuotteisiin, joihin halutaan lisätä 
vitamiineja, kivennäisaineita ja tiettyjä 
muita aineita, on kohdistettava rajoituksia. 
Tässä yhteydessä tiettyjen aineiden osuus 
tuotteessa, kuten esimerkiksi tuotteen 
alkoholipitoisuus tai tuotteen ravintosisältö, 
ovat asianmukaisia perusteita sille, että 
vitamiinien, kivennäisaineiden tai muiden 
aineiden lisäämistä ei sallita. 
Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
täytyy ottaa huomioon eri ravintoaineiden 
ja sellaisten aineiden määrä, joilla on 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt 
rasva, transrasvahapot, 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 yhteydessä on 
mainittava myös kalorimäärä. 
Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
on otettava huomioon eri 
elintarvikeryhmät, niiden osuus 
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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. Jotta kuluttajat eivät saisi 
väärää käsitystä tuoreiden elintarvikkeiden 
luonnollisesta ravintoarvosta, vitamiinien,
kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden 
aineiden lisäämistä niihin ei pidä sallia.

Or. en

Perustelu

Lisätty teksti on peräisin komission ehdotuksesta – KOM(2003)0424, johdanto-osan 6 ja 
7 kappale – asetukseksi elintarvikkeiden ravinto- ja terveysväittämistä, ja sillä pyritään 
luomaan mielekäs yhtäläisyys näiden kahden asetuksen välille. Lisäksi on todettava, että 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä niihin tuotteisiin, joiden rasva-, transrasvahappo-
, sokeri- tai suolapitoisuus on korkea, ei pidä hyväksyä. Vähemmän terveelliset elintarvikkeet 
voitaisiin naamioida terveellisiksi vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisen avulla, mikä 
voisi johtaa kuluttajia harhaan. Sama koskee elintarvikkeiden täydentämistä tietyillä 
bioaktiivisilla aineilla.

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

Tarkistus 37
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää 
näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden kannalta 
edullisempina kuin muita vastaavia tuotteita, 
joihin ei ole lisätty tällaisia ravintoaineita. 
Tämä voi saada kuluttajat tekemään 
valintoja, jotka ovat muutoin epätoivottavia. 
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi 
katsotaan, että tuotteisiin, joihin vitamiineja 
ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on 
asianmukaista kohdistaa joitakin rajoituksia 
niiden rajoitusten lisäksi, jotka ovat 
luonnollista seurausta teknisistä 

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää 
näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden kannalta 
edullisempina kuin muita vastaavia tuotteita, 
joihin ei ole lisätty tällaisia ravintoaineita. 
Tämä voi saada kuluttajat tekemään 
valintoja, jotka ovat muutoin epätoivottavia. 
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi 
katsotaan, että tuotteisiin, joihin vitamiineja 
ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on 
asianmukaista kohdistaa joitakin rajoituksia 
niiden rajoitusten lisäksi, jotka ovat 
luonnollista seurausta teknisistä 
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näkökohdista tai jotka ovat tarpeen 
turvallisuussyistä, kun määritellään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tietyjen
aineiden, kuten alkoholin, pitoisuus 
tuotteessa olisi tässä yhteydessä 
asianmukainen peruste sille, että vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäämistä ei sallita. 
Jotta kuluttajat eivät saisi väärää käsitystä 
tuoreiden elintarvikkeiden luonnollisesta 
ravintoarvosta, vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei pitäisi 
sallia.

näkökohdista tai jotka ovat tarpeen 
turvallisuussyistä, kun määritellään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tiettyjen
aineiden, kuten alkoholin, pitoisuus 
tuotteessa olisi tässä yhteydessä 
asianmukainen peruste sille, että vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäämistä ei sallita. 
Kiellosta poikkeava vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisääminen 
alkoholijuomiin olisi rajattava 
tuotemerkillä varustettujen juomien 
perinteiseen valmistukseen; valmistaja ei 
saisi tällaisten lisäysten pohjalta esittää 
väitteitä ravitsemuksellisista tai terveyttä 
edistävistä vaikutuksista.  Jotta kuluttajat 
eivät saisi väärää käsitystä tuoreiden 
elintarvikkeiden luonnollisesta 
ravintoarvosta, vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei pitäisi 
sallia.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pitkään valmistettu lääkeviiniä, joka edellyttää tiettyjen 
kivennäisaineiden lisäämistä punaviiniin 1800-luvun valmistusohjeiden mukaisesti. 
Nykyäänkin kivennäisaineet kuuluvat tuotteen ominaisuuksiin, mutta niitä ei lisätä sen 
sisällön parantamiseksi, joten terveysväittämiä ei esitetä. Tarkistusehdotuksen mukaan 
lääkeviinin tuotanto ja markkinointi olisivat edelleen sallittuja, mutta tuotannossa olisi 
noudatettava kivennäisaineiden lisäämisestä annettuja määrällisiä rajoituksia, ja lisäyksen 
johdosta ei saisi esittää väitteitä ravitsemuksellisesta eikä terveyttä edistävistä vaikutuksista. 

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

Tarkistus 38
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää 
näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden kannalta 
edullisempina kuin muita vastaavia tuotteita, 
joihin ei ole lisätty tällaisia ravintoaineita. 

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat pitää 
näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden kannalta 
edullisempina kuin muita vastaavia tuotteita, 
joihin ei ole lisätty tällaisia ravintoaineita. 
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Tämä voi saada kuluttajat tekemään 
valintoja, jotka ovat muutoin epätoivottavia. 
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi
katsotaan, että tuotteisiin, joihin vitamiineja 
ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on 
asianmukaista kohdistaa joitakin rajoituksia 
niiden rajoitusten lisäksi, jotka ovat 
luonnollista seurausta teknisistä 
näkökohdista tai jotka ovat tarpeen 
turvallisuussyistä, kun määritellään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tietyjen
aineiden, kuten alkoholin, pitoisuus 
tuotteessa olisi tässä yhteydessä 
asianmukainen peruste sille, että vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäämistä ei sallita. 
Jotta kuluttajat eivät saisi väärää käsitystä 
tuoreiden elintarvikkeiden luonnollisesta 
ravintoarvosta, vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei pitäisi 
sallia.

Tämä voi saada kuluttajat tekemään 
valintoja, jotka ovat muutoin epätoivottavia. 
Epätoivottavan vaikutuksen ehkäisemiseksi 
katsotaan, että tuotteisiin, joihin vitamiineja 
ja kivennäisaineita voidaan lisätä, on 
asianmukaista kohdistaa joitakin rajoituksia 
niiden rajoitusten lisäksi, jotka ovat 
luonnollista seurausta teknisistä 
näkökohdista tai jotka ovat tarpeen 
turvallisuussyistä, kun määritellään 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismääriä näissä tuotteissa. Tiettyjen
aineiden, kuten alkoholin, pitoisuus 
tuotteessa olisi tässä yhteydessä 
asianmukainen peruste sille, että vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäämistä ei sallita. 
Kiellosta poikkeava vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisääminen 
alkoholijuomiin olisi rajattava tuotteiden 
aitouden osoittaviin tunnistusaineisiin, 
joilla estetään alkoholijuomien jäljittely. 
Jotta kuluttajat eivät saisi väärää käsitystä 
tuoreiden elintarvikkeiden luonnollisesta 
ravintoarvosta, vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämistä niihin ei pitäisi 
sallia.

Or. en

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden mahdollinen käyttö on rajoitettava pieniin määriin 
alkoholijuomiin lisättävien aitouden varmistavien aineiden tapaan. Alkoholiteollisuus (gini, 
vodka jne.) käyttää monenlaisia aineita kemiallisina tunnistusaineina tuotteissaan, jotta 
niiden aitous voitaisiin todentaa. Kyseiset tunnistusaineet ovat arvokas väline jäljiteltyjen 
alkoholijuomien valmistuksen torjunnassa, sillä jäljitellyt tuotteet saattavat aiheuttaa 
kuluttajille terveysriskejä, jos niiden ainesosien, esimerkiksi metanolin, määrää ei ole 
valvottu. Lisäksi tällainen toiminta maksaa laillisille tuottajille merkittäviä summia 
vuosittain. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 39
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Vitamiinien ja kivennäisaineiden (15) Vitamiinien ja kivennäisaineiden 
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liiallisella käytöllä saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia, ja siksi on tarpeen asettaa 
niiden mahdolliselle lisäämiselle turvalliset 
enimmäisrajat. Näillä rajoilla on 
varmistettava, että tuotteiden tavanomainen 
käyttö valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti on monipuolista ruokavaliota 
noudattavalle kuluttajalle turvallista. Siksi 
raja-arvon olisi oltava vitamiinien ja
kivennäisaineiden suurin turvallinen 
kokonaismäärä elintarvikkeessa 
luonnollisesti ja/tai lisättynä mitä tahansa 
tarkoitusta varten, mukaan luettuna tekniset 
käyttötarkoitukset.

liiallisella käytöllä saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia, ja siksi on tarpeen asettaa 
niiden mahdolliselle lisäämiselle turvalliset 
enimmäisrajat ja soveltaa tähän harkitsevaa 
lähestymistapaa. Näillä rajoilla on 
varmistettava, että tuotteiden tavanomainen 
käyttö valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti on monipuolista ruokavaliota 
noudattavalle kuluttajalle turvallista. Siksi 
raja-arvon olisi oltava vitamiinien,
kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden 
aineiden suurin turvallinen kokonaismäärä 
elintarvikkeessa luonnollisesti ja/tai lisättynä 
mitä tahansa tarkoitusta varten, mukaan
luettuna tekniset käyttötarkoitukset.

Or. en

Perustelu

Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja muihin aineisiin on sovellettava samoja sääntöjä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 40
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Enimmäisrajoista ja muista 
mahdollisista ravintoaineiden lisäämistä 
rajoittavista toimista päätettäessä on otettava 
huomioon sekä kyseisten ravintoaineiden 
suurimmat turvalliset raja-arvot, jotka on 
määritetty yleisesti hyväksyttyihin 
tieteellisiin tuloksiin perustuvan tieteellisen 
riskinarvioinnin mukaisesti, että niiden 
mahdollinen saanti muista elintarvikkeista. 
Lisäksi väestön vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saannin vertailuarvot on 
otettava asianmukaisesti huomioon. Mikäli 
tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
osalta on vahvistettava rajoituksia niistä 
elintarvikkeista, joihin vitamiineja ja 
kivennäisaineita voidaan lisätä, ensisijaisina 
kriteereinä on pidettävä ravintoaineen 
lisäämisen tarkoitusta sekä kyseisen 
elintarvikkeen osuutta 

(16) Enimmäisrajoista ja muista 
mahdollisista ravintoaineiden lisäämistä 
rajoittavista toimista päätettäessä on otettava 
huomioon sekä kyseisten ravintoaineiden 
suurimmat turvalliset raja-arvot, jotka on 
määritetty yleisesti hyväksyttyihin 
tieteellisiin tuloksiin perustuvan tieteellisen 
riskinarvioinnin mukaisesti, että niiden 
mahdollinen saanti muista elintarvikkeista. 
Lisäksi väestön vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saannin vertailuarvot on 
otettava asianmukaisesti huomioon. Mikäli 
tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
osalta on vahvistettava rajoituksia niistä 
elintarvikkeista, joihin vitamiineja ja 
kivennäisaineita voidaan lisätä (esim. jodin 
lisääminen vain suolaan), ensisijaisina 
kriteereinä on pidettävä ravintoaineen 
lisäämisen tarkoitusta sekä kyseisen 



PE 353.662v02-00 10/59 AM\558569FI.doc

FI

kokonaisruokavaliosta. elintarvikkeen osuutta 
kokonaisruokavaliosta.

Or. de

Perustelu

Kun jodia lisätään eurooppalaisiin elintarvikkeisiin, varmistetaan yhdenmukaisuus
maailmanlaajuisen järjestelmän kanssa, jossa jodia lisätään yleisesti suolaan jodin puutteesta 
aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 41
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) EY:n perustamissopimuksen 28 ja 
30 artiklassa myönnetään poikkeus 
tavaroiden vapaata liikkumista yhteisössä 
koskevaan sääntöön, jonka kansalliset 
viranomaiset voivat ottaa käyttöön 
edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. 
Kansanterveyteen liittyvää 
harkintavaltaansa käyttäessään 
kansallisten viranomaisten on EY:n 
perustamissopimuksen mukaan 
noudatettava suhteellisuusperiaatetta. 
Kansallisten viranomaisten on osoitettava, 
että niiden laatimat säännöt ovat tarpeen 
tehokkaan suojelun tarjoamiseksi vaaran 
perinpohjaisen arvioinnin pohjalta. Niiden 
on varmistettava, että väitetyt todelliset 
vaarat kansanterveydelle on perusteltu 
riittävällä tavalla uusimpien käytettävissä 
olevien tieteellisten tietojen pohjalta.

Or. en

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen elintarvikkeisiin voidaan kieltää vain, jos 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisestä aiheutuva vakava vaara kansanterveydelle 
voidaan näyttää toteen tieteellisesti. Tässä otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen äskettäinen oikeuskäytäntö (asiassa 24/00, komissio vastaan Ranska, 
5. helmikuuta 2004 annettu tuomio). Näillä johdanto-osan kappaleilla selvennetään ehdotetun 
asetuksen 13 artiklan soveltamisalaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja John Bowis

Tarkistus 42
1 artiklan 2 kohta

2. Vitamiineja ja kivennäisaineita koskevia 
tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
direktiivin 2002/46/EY soveltamisalaan 
kuuluviin ravintolisiin.

2. Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
direktiivin 2002/46/EY soveltamisalaan 
kuuluviin ravintolisiin.

Or. en

Perustelu

Ravintolisistä säädetään jo direktiivissä 2002/46/EY. Kyseisessä direktiivissä mainitaan 
tuleva kertomus, jonka komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
12 päivänä heinäkuuta 2007. Kertomuksessa käsitellään mm. sitä, onko tarpeen vahvistaa 
erityissäännöt sellaisten ravintoaineiden tai aineiden luokista (lukuun ottamatta vitamiineja 
ja kivennäisaineita), joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Tämän vuoksi ei 
ole asianmukaista säätää yhden elintarvikekategorian tietyistä ainesosista, ravintolisistä, 
kahdessa erillisessä säädöksessä.  

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 43
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tämän vitamiineja ja kivennäisaineita 
koskevan asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
muun yhteisön lainsäädännön kattamiin 
sadonkorjuuta tai teurastusta edeltäviin 
ruokinta- ja kasvatuskäytäntöihin.

Or. en

Perustelu

Asetusta ei pidä soveltaa kasveihin tai eläimiin, joissa tiettyjen ravintoaineiden määrää on 
lisätty ruokinta- tai kasvatuskäytännöin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 44
1 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) sellaisten yhteisön lainsäädäntöön 
sisältyvien erityissäännösten soveltamiseen, 
jotka koskevat juomavettä. 

Or. en

Perustelu

Juomavesi lasketaan elintarvikkeeksi, joten se on sisällytettävä asetuksen säännösten 
soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 45
2 artiklan 1 alakohta

(1) 'vakioinnilla' sellaisten vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämistä 
elintarvikkeisiin, joiden pitoisuudet ovat 
heikentyneet hyvää valmistustapaa 
käytettäessä tai tavanomaisen varastoinnin ja 
käsittelyn aikana, sellaisina määrinä, joilla 
elintarvikkeen vitamiini- ja 
kivennäisainepitoisuus nousee samaksi kuin 
kyseisen elintarvikkeen syötäväksi 
tarkoitetussa osassa ennen prosessointia, 
varastointia tai käsittelyä

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 46
2 artiklan 4 alakohdan johdantokappale

(4) 'täydentämisellä' yhden tai useamman 
vitamiinin ja/tai kivennäisaineen lisäämistä 
elintarvikkeeseen riippumatta siitä, 
sisältääkö elintarvike yleensä kyseisiä 
ravintoaineita, kun kyseessä on

(4) 'täydentämisellä' yhden tai useamman 
vitamiinin ja/tai kivennäisaineen lisäämistä 
elintarvikkeeseen riippumatta siitä, 
sisältääkö elintarvike yleensä kyseisiä 
ravintoaineita, kun kyseessä on esimerkiksi

Or. de

Perustelu

Täydentämiselle olisi voitava esittää a–c alakohdassa esitettyjen syiden lisäksi muitakin syitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 47
2 artiklan 4 a alakohta (uusi)

(4 a) 'tietyillä muilla aineilla' bioaktiivisia 
aineita, jotka on valmistettu joko 
uuttamalla tai synteettisesti, joilla on 
fysiologisia vaikutuksia, joita voidaan 
käyttää täydennettyjen elintarvikkeiden 
ainesosina ja joita ei säännellä 
uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 
uusista ainesosista annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 258/97.

Or. de

Perustelu

Täydentämiseen sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet luetellaan ja määritellään liitteissä I ja 
II. Siksi tässä asetuksessa on oltava vähintään myös "tiettyjen muiden aineiden" määritelmä. 
Tarkistusehdotuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 6. Tekstissä ei mainita enää 
"ravitsemuksellisia vaikutuksia" vaan ainoastaan "fysiologiset vaikutukset". Tämän 
seurauksena esimerkiksi kofeiini sisältyy määritelmään. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 48
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) vakiointi ja/tai (a) vakiointi, jos elintarvike on todettu 
merkittäväksi välttämättömien 
ravintoaineiden lähteeksi ravintoketjussa. 
Elintarviketta pidetään merkittävänä 
välttämättömien ravintoaineiden lähteenä, 
jos elintarvikkeen syötäväksi tarkoitettu osa 
ennen elintarvikkeen jalostamista, 
varastointia ja käsittelyä sisältää vähintään 
10 prosenttia välttämättömän ravintoaineen 
suositellusta päiväannoksesta.

Or. en

Perustelu

Porsaanreikien välttämiseksi on määritettävä, milloin vakiointi on sallittua. Codex 
Alimentariuksen mukaan vakiointi on asianmukaista, kun elintarvike on todettu merkittäväksi 
välttämättömien ravintoaineiden lähteeksi ravintoketjussa. Ehdotettu määrä on sama kuin 
Codex Alimentariuksen yleisperiaatteissa on annettu välttämättömien ravintoaineiden 
lisäämisestä elintarvikkeisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 49
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) vakiointi ja/tai (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 50
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Lisättyjä vitamiineja ja 
kivennäisaineita sisältävän elintarvikkeen 
pakkausmerkinnät, esillepano tai mainonta 
eivät saa olla harhaanjohtavia tai antaa 
kuluttajalle väärää käsitystä elintarvikkeen 
ravitsemuksellisista ominaisuuksista, jotka 
saattavat olla ravintoaineiden lisäämisen 
tulosta.

Or. sv

Perustelu

Harhaanjohtavia tuotteita koskeva 8 artiklan 2 kohta on niin tärkeä, että se on siirrettävä 
8 artiklasta 3 artiklaan, jossa luetellaan vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisen ehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 51
3 artiklan 3 kohta

3. Täytäntöönpanosääntöjä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämiseksi 
elintarvikkeisiin korvaavien elintarvikkeiden 
vakioinnin ja ravitsemuksellisen 
vastaavuuden vuoksi voidaan hyväksyä 
tarvittaessa 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3. Täytäntöönpanosääntöjä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämiseksi 
elintarvikkeisiin korvaavien elintarvikkeiden 
vakioinnin ja ravitsemuksellisen 
vastaavuuden vuoksi voidaan hyväksyä 
tarvittaessa 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon jälkeen. Ennen tällaisten 
täytäntöönpanosääntöjen hyväksymistä 
komissio kuulee sidosryhmiä, etenkin 
elintarviketeollisuutta ja 
kuluttajajärjestöjä.

Or. de

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto samoin kuin sidosryhmien 
kuuleminen ovat välttämättömiä asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Françoise Grossetête

Tarkistus 52
3 artiklan 3 kohta

3. Täytäntöönpanosääntöjä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämiseksi 
elintarvikkeisiin korvaavien elintarvikkeiden 
vakioinnin ja ravitsemuksellisen 
vastaavuuden vuoksi voidaan hyväksyä 
tarvittaessa 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3. Täytäntöönpanosääntöjä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämiseksi 
elintarvikkeisiin korvaavien elintarvikkeiden 
vakioinnin ja ravitsemuksellisen 
vastaavuuden vuoksi voidaan hyväksyä 
tarvittaessa 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Ennen 
sääntöjen hyväksymistä komissio kuulee 
asianomaisia, erityisesti elintarvikealan 
toimijoita ja kuluttajaryhmittymiä.

Or. en

Perustelu

Kuuleminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että asetuksen tavoitteet eivät vaarannu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 53
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Tiettyjen muiden aineiden lisäämistä 

koskevat edellytykset
1. Tämän asetuksen sääntöjen mukaan 
elintarvikkeisiin saa lisätä vain liitteessä III 
lueteltuja tiettyjä muita aineita.
2. Komissio laatii kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti ehtoja ja sääntöjä sellaisten 
tiettyjen muiden aineiden käytöstä, joita 
voidaan käyttää täydennettyjen 
elintarvikkeiden ainesosina. Ehtojen ja 
sääntöjen laatimiseen on käytettävä 
harkitsevaa lähestymistapaa, joka perustuu 
tarpeeseen suojella kansanterveyttä ja 



AM\558569FI.doc 17/59 PE 353.662v02-00

FI

välttää kuluttajien johtamista harhaan. 
3. Muutokset edellä 1 kohdassa 
mainittuihin luetteloihin on hyväksyttävä 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden täydentämistä koskevana varotoimenpiteenä on tarpeen laatia vitamiineja, 
kivennäisaineita ja muita aineita koskevia verrattavissa olevia sääntöjä. Vitamiineja ja 
kivennäisaineita koskevat säännöt sisältyvät jo muihin säädöksiin, mutta muiden aineiden 
sääntöihin tarvitaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) neuvoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 54
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Tiettyjen muiden aineiden lisäämistä 

koskevat edellytykset
1. Tämän asetuksen sääntöjen mukaan 
elintarvikkeisiin saa lisätä vain liitteessä III 
lueteltuja tiettyjä muita aineita.
2. Kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio laatii 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ehtoja ja sääntöjä 
sellaisten tiettyjen muiden aineiden 
käytöstä, joita voidaan käyttää 
täydennettyjen elintarvikkeiden ainesosina. 
Ehtojen ja sääntöjen laatimiseen on 
käytettävä rajoittavaa ja harkitsevaa 
lähestymistapaa, joka tähtää kuluttajien 
suojeluun.
3. Muutokset edellä 1 kohdassa 
mainittuihin luetteloihin hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Elintarvikkeiden täydentämistä koskevana varotoimenpiteenä on tarpeen laatia vitamiineja, 
kivennäisaineita ja muita aineita koskevia verrattavissa olevia sääntöjä. Uutteet, joilla on 
hormonaalisia vaikutuksia (lähinnä kasvihormonit) tai bioaktiiviset aineet kuten kofeiini, 
nikotiini tai kiniini, on tutkittava tarkoin ennen kuin annetaan lupa lisätä niitä 
elintarvikkeisiin. Näin ollen tällaisista uutetuista tai synteettisesti valmistetuista aineista on 
laadittava elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten lausuntojen perusteella 
täydellinen luettelo, josta käyvät ilmi käyttöä ja enimmäissisältöä koskevat rajoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 55
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Poikkeuksena 3 artiklan 1 kohdan 
säännöksiin ja (seitsemän vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta) jäsenvaltiot 
voivat sallia alueellaan sellaisten vitamiinien 
ja kivennäisaineiden käytön, joita ei ole 
mainittu liitteessä I tai jotka eivät ole 
liitteessä II mainitussa muodossa 
edellyttäen, että

Poikkeuksena 3 artiklan 1 kohdan 
säännöksiin ja (30 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta) jäsenvaltiot 
voivat sallia alueellaan sellaisten 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen 
muiden aineiden käytön, joita ei ole 
mainittu liitteessä I tai jotka eivät ole 
liitteessä II tai III mainitussa muodossa 
edellyttäen, että

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan vuoksi on valvottava sekä vitamiineja/kivennäisaineita että muita aineita, ja 
niistä on sen vuoksi laadittava täydellinen luettelo. Ei ole syytä tarkastella muita aineita eri 
tavoin kuin vitamiineja ja kivennäisaineita, kun pidetään mielessä, että monet bioaktiiviset 
aineet voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen kriittisesti, kuten kofeiini tai mäkikuisma.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 56
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Poikkeuksena 3 artiklan 1 kohdan 
säännöksiin ja (seitsemän vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta) jäsenvaltiot 
voivat sallia alueellaan sellaisten vitamiinien 
ja kivennäisaineiden käytön, joita ei ole 
mainittu liitteessä I tai jotka eivät ole 

Poikkeuksena 3 artiklan 1 kohdan 
säännöksiin ja (seitsemän vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta) jäsenvaltiot
voivat sallia alueellaan sellaisten 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen 
muiden aineiden käytön, joita ei ole 
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liitteessä II mainitussa muodossa 
edellyttäen, että

mainittu liitteessä I tai jotka eivät ole 
liitteessä II tai III mainitussa muodossa 
edellyttäen, että

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan vuoksi on valvottava sekä vitamiineja/kivennäisaineita että muita aineita, ja 
niistä on sen vuoksi laadittava täydellinen luettelo. Ei ole syytä tarkastella muita aineita eri 
tavoin kuin vitamiineja ja kivennäisaineita, kun pidetään mielessä, että monet bioaktiiviset 
aineet voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen kriittisesti, kuten kofeiini tai mäkikuisma.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 57
4 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) kyseistä ainetta ei käytetä laajojen 
väestöryhmien pakolliseen 
joukkolääkintään.

Or. en

Perustelu

Eriyttämättömille väestöryhmille tarkoitettuun joukkolääkintään ei saisi lisätä kyseisiä 
aineita, ellei ole tieteellisesti todistettu, että tällaisen aineen lisäämisellä ei ole 
haittavaikutuksia herkkiin väestöryhmiin, kuten vastasyntyneisiin ja pieniin lapsiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Françoise Grossetête

Tarkistus 58
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden 
käytöstä, jotka ne sallivat alueellaan 
huolimatta siitä, ettei niitä ole mainittu 
liitteessä I tai että ne eivät ole liitteessä II 
mainitussa muodossa. Komission on 
toimitettava kyseiset tiedot yleisön 
saataville.
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Or. en

Perustelu

Markkinatoimijoiden oikeusturvan ja ennustettavuuden varmistamiseksi tarvitaan avoin 
järjestelmä, joka antaa toimijoille yleiskuvan aineista, joita voidaan tai ei voida lisätä 
elintarvikkeisiin kussakin EU:n jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Françoise Grossetête

Tarkistus 59
4 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti edelleen soveltaa 
kansallisia rajoituksia tai kieltoja 
elintarvikkeisiin, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, joita ei ole mainittu 
liitteessä I tai jotka eivät ole liitteessä II 
mainitussa muodossa.

Siirtymäkauden aikana muut jäsenvaltiot
voivat yleisten turvallisuusvaatimusten 
perusteella ja perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti edelleen soveltaa 
kansallisia rajoituksia tai kieltoja 
elintarvikkeisiin, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, joita ei ole mainittu 
liitteessä I tai jotka eivät ole liitteessä II 
mainitussa muodossa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista kansallista 
rajoituksista tai kielloista, ja komission on 
toimitettava kyseiset tiedot yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 60
4 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti edelleen soveltaa 
kansallisia rajoituksia tai kieltoja 
elintarvikkeisiin, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, joita ei ole mainittu 
liitteessä I tai jotka eivät ole liitteessä II 
mainitussa muodossa.

Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti edelleen soveltaa 
kansallisia rajoituksia tai kieltoja 
elintarvikkeisiin, joihin on lisätty 
vitamiineja, kivennäisaineita ja tiettyjä 
muita aineita, joita ei ole mainittu 
liitteessä I tai jotka eivät ole liitteessä II tai 
III mainitussa muodossa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Horst Schnellhardt

Tarkistus 61
5 artikla

5 artikla Poistetaan.
Vitamiinien ja kivennäisaineiden 

lisäämistä koskevat rajoitukset
Vitamiineja ja kivennäisaineita ei saa lisätä
a) käsittelemättömiin tuoretuotteisiin, 
joihin kuuluvat muun muassa hedelmät, 
vihannekset, liha, siipikarja ja kala
b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.
Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja 
tieteellisen näytön perusteella.

Or. de

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisen kieltäminen tiettyihin tuotteisiin ei ole 
oikeutettua ilman konkreettisia edellytyksiä. Kyseinen kohta loisi ennakkotapauksen, jonka 
avulla kiellot olisivat tulevaisuudessa mahdollisia turvallisuussyistä, vaikka näille ei olisi 
tieteellisesti osoitettuja perusteita.  

Lisäksi on poistettava mahdollisuus, jonka mukaan komiteamenettelyllä vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisääminen joihinkin muihin elintarvikkeisiin tai elintarvikeryhmiin 
voitaisiin kokonaan kieltää. Perusoikeuksia rajoittavat toimenpiteet, kuten tuotantokielto, 
eivät kuulu komiteamenettelyllä päätettäviin toimiin.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 62
5 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.
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Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä tiettyjä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella ja jos kansanterveys on 
uhattuna.

Or. de

Perustelu

Kielto voidaan määrätä vain, jos kansanterveys on uhattuna sallitun päiväannoksen 
ylittymisen seurauksena.

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

Tarkistus 63
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, paitsi, ja 
poiketen 3 artiklan 2 kohdan säännöksistä  
– perinteisesti valmistettuihin tuotteisiin, 
jolloin niiden määrä saa olla korkeintaan 
0,5 paino- tai tilavuusprosenttia,
ja edellyttäen, että tuotteella ei väitetä 
olevan ravitsemuksellisia eikä terveyttä 
edistäviä vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pitkään valmistettu lääkeviiniä, joka edellyttää tiettyjen 
kivennäisaineiden lisäämistä punaviiniin 1800-luvun valmistusohjeiden mukaisesti. 
Nykyäänkin kivennäisaineet kuuluvat tuotteen ominaisuuksiin, mutta niitä ei lisätä sen 
sisällön parantamiseksi, joten terveysväittämiä ei esitetä. Tarkistusehdotuksen mukaan 
lääkeviinin tuotanto ja markkinointi olisivat edelleen sallittuja, mutta tuotannossa olisi 
noudatettava kivennäisaineiden lisäämisestä annettuja määrällisiä rajoituksia, ja lisäyksen 
johdosta ei saisi esittää väitteitä ravitsemuksellisista eikä terveyttä edistävistä vaikutuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead, Linda McAvan ja John Bowis

Tarkistus 64
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, paitsi, ja 
poiketen 3 artiklan 2 kohdan säännöksistä  
– tuotteen aitouden ilmaisemiseksi, jolloin 
kunkin ainesosan määrä saa olla 
korkeintaan 600 ppb (miljardisosaa).

Or. en

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden mahdollinen käyttö on rajoitettava pieniin määriin 
alkoholijuomiin lisättyjen aitouden varmistavien aineiden tapaan. Alkoholiteollisuus (gini, 
vodka jne.) käyttää monenlaisia aineita kemiallisina tunnistusaineina tuotteissaan, jotta 
niiden aitous voitaisiin todentaa. Kyseiset tunnistusaineet muodostavat arvokkaan välineen 
jäljiteltyjen alkoholijuomien valmistuksen torjunnassa, sillä jäljitellyt tuotteet saattavat 
aiheuttaa kuluttajille terveysriskejä, jos niiden ainesosien, esimerkiksi metanolin, määrää ei 
ole valvottu. Lisäksi tällainen toiminta maksaa laillisille tuottajille merkittäviä summia 
vuosittain.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 65
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) juomiin, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.

b) elintarvikkeisiin ja juomiin, jotka 
sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia 
alkoholia.

Or. sv

Perustelu

Nykyään myös elintarvikkeet voivat sisältää alkoholia. Esimerkkinä alkoholia sisältävä 
jäätelö, jota sitäpaitsi markkinoidaan myös lapsille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 66
5 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) kaakao- ja suklaatuotteisiin direktiivin 
2000/36/EY määritelmien mukaisesti.

Or. sv

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen tiettyihin elintarvikkeisiin on sopimatonta. Se 
voisi nimittäin kannustaa kansanterveyttä vaarantavien elintarvikkeiden käyttämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 67
5 artiklan 1 kohdan b b alakohta (uusi)

b b) makeistuotteisiin.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 68
5 artiklan 1 kohdan b c alakohta (uusi)

b c) sokeriin sen eri muodoissa direktiivin 
2001/111/EY määritelmien mukaisesti.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 69
5 artiklan 1 kohdan b d alakohta (uusi)

b d) virvoitusjuomiin.

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 70
5 artiklan 2 kohta

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon jälkeen ja kansanterveyden 
vaarantumista osoittavan tieteellisen näytön 
perusteella.

Or. de

Perustelu

Täydentämiskiellot ovat perusteltuja vain silloin, kun Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen on toimittanut tieteellistä näyttöä kansanterveyden 
vaarantumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja John Bowis

Tarkistus 71
5 artiklan 2 kohta

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä yleiseen turvallisuuteen liittyvien 
syiden perusteella ja 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja 
tieteellisen näytön perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että rajoituksia otetaan käyttöön vain, kun siihen on 
todellinen ja perusteltu syy.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 72
5 artiklan 2 kohta

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella. Kielto voidaan määrätä vain 
Euroopan unionin 
riskinarviointimenettelyn tulosten ja 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
asettaman toimivaltaisen tieteellisen 
ryhmän antaman lausunnon perusteella. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen muuttamista koskevat päätökset on tehtävä tieteellisen näytön ja vertaisarvioinnin 
perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 73
5 artiklan 2 kohta

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella. Kieltoja voidaan määrittää vain 
silloin, kun kansanterveys vaarantuu. 

Or. de

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen muihin elintarvikkeisiin tai elintarvikeryhmiin 
pitäisi kieltää vain silloin, kun voidaan riittävällä tavalla osoittaa tieteellisen näytön 
perusteella, että vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen näihin elintarvikkeisiin 
aiheuttaa väestön terveyden todellisen vaarantumisen. Nämä kriteerit vastaavat myös 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeisintä oikeuskäytäntöä (asiassa 24/00, komissio 
vastaan Ranska, 5. helmikuuta 2004 annettu tuomio).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 74
5 artiklan 2 kohta

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella.

Lisää sellaisia elintarvikkeita tai 
elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 
vitamiineja eikä kivennäisaineita, voidaan 
määritellä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja tieteellisen näytön 
perusteella. Kielto voidaan määrätä vain 
silloin, kun vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämisestä aiheutuu 
vaara kansanterveydelle.

Or. de

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen muihin elintarvikkeisiin tai elintarvikeryhmiin 
pitäisi kieltää vain silloin, kun voidaan riittävällä tavalla osoittaa tieteellisen näytön 
perusteella, että vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen näihin elintarvikkeisiin 
aiheuttaa väestön terveyden todellisen vaarantumisen. Nämä kriteerit vastaavat myös 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeisintä oikeuskäytäntöä (asiassa 24/00, komissio 
vastaan Ranska, 5. helmikuuta 2004 annettu tuomio).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 75
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Tietyt muut aineet, joiden käyttö on laillista 

tai sitä on rajoitettu
1. Viimeistään 2 vuotta tämän asetuksen 
hyväksymisen jälkeen komissio määrittää 
16 artiklassa mainitun menettelyn 
mukaisesti, mitä sellaista ainetta sisältäviä 
aineita tai ainesosia, joka ei ole vitamiini 
eikä kivennäisaine, voidaan käyttää 
elintarvikkeissa, ja laatii näiden aineiden 
tai ainesosien luettelon:
a) joko liitteen III A osaan edellyttäen, että 
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tämän aineen lisääminen elintarvikkeisiin 
tai käyttö elintarvikkeiden valmistuksessa 
sallitaan rajoituksitta,
b) tai liitteen III B osaan edellyttäen, että 
tämän aineen lisäämisessä elintarvikkeisiin 
tai käytössä elintarvikkeiden 
valmistuksessa noudatetaan asiaa koskevia 
sovittuja ehtoja.
2. Asianosaiset sidosryhmät voivat lähettää 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
perustellun pyynnön, jossa ehdotetaan 
muutosta liitteeseen III.
3. Muutokset edellä 1 kohdassa 
mainittuihin luetteloihin hyväksytään
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Täydentämiseen sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet sisältyvät täydelliseen luetteloon. 
Kuluttajia on suojeltava samalla tavoin bioaktiivisilta aineilta, joita lisätään elintarvikkeisiin 
tiettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Uutteet, joilla on hormonaalisia vaikutuksia 
(lähinnä kasvihormonit) tai bioaktiiviset aineet kuten kofeiini, nikotiini tai kiniini, on 
tutkittava tarkoin, ennen kuin annetaan lupa lisätä niitä elintarvikkeisiin. Näin ollen 
tällaisista uutetuista tai synteettisesti valmistetuista aineista on laadittava täydellinen luettelo, 
josta käyvät ilmi käyttöä ja enimmäissisältöä koskevat rajoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 76
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
1. [...]*  komissio laatii 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti erityiset ravintosisältötyypit, 
joita elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien on vastattava, jotta 
niihin voidaan lisätä vitamiineja ja 
kivennäisaineita sekä kivennäisaineiden ja 
muiden kuin kivennäisaineiden yhdisteitä  
ja eräitä muita aineita.
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2. Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:
a) välttämättömät aminohapot;
b) rasvat, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot;
c) hiilihydraatit;
d) suolat/natrium;
e) välttämättömät hivenaineet.
3. 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.
4. Määritellessään ravintosisältötyyppejä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.
5. Poikkeukset ja ajanmukaistamiset, joilla 
otetaan huomioon alan tieteellinen kehitys, 
hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.
________
* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta

Or. el

Perustelu

Ravintoaineita olisi käsiteltävä erikseen ja tieteellisen tiedon perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 77
6 artikla

1. Liitteessä II lueteltujen aineiden 
puhtaudelle asetettavat vaatimukset 

1. Liitteessä II ja liitteessä III lueteltujen 
aineiden puhtaudelle asetettavat vaatimukset 
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vahvistetaan 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen lukuun 
ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 
2 kohdan nojalla.

vahvistetaan 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen lukuun 
ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 
2 kohdan nojalla.

2. Liitteessä II lueteltujen aineiden osalta 
sovelletaan puhtausvaatimuksia, jotka on 
määritelty yhteisön lainsäädännössä, joka 
koskee niiden käyttöä muiden kuin tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
tarkoituksiin tuotettujen elintarvikkeiden 
tuotannossa.

2. Liitteessä II ja liitteessä III lueteltujen 
aineiden osalta sovelletaan 
puhtausvaatimuksia, jotka on määritelty 
yhteisön lainsäädännössä, joka koskee 
niiden käyttöä muiden kuin tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tarkoituksiin 
tuotettujen elintarvikkeiden tuotannossa.

3. Niiden liitteessä II lueteltujen aineiden 
osalta, joiden puhtausvaatimuksia ei ole 
määritelty yhteisön lainsäädännössä, 
sovelletaan kansainvälisten elinten 
suosittamia yleisesti hyväksyttyjä 
puhtausvaatimuksia kunnes tällaiset 
määritelmät on hyväksytty, minkä lisäksi 
voidaan pitää voimassa kansalliset säännöt, 
joissa määrätään tiukemmista 
puhtausvaatimuksista.

3. Niiden liitteessä II ja liitteessä III
lueteltujen aineiden osalta, joiden 
puhtausvaatimuksia ei ole määritelty 
yhteisön lainsäädännössä, sovelletaan 
kansainvälisten elinten suosittamia yleisesti 
hyväksyttyjä puhtausvaatimuksia kunnes 
tällaiset määritelmät on hyväksytty, minkä 
lisäksi voidaan pitää voimassa kansalliset 
säännöt, joissa määrätään tiukemmista 
puhtausvaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Samojen turvallisuussäännösten on koskettava vitamiineja, kivennäisaineita ja muita aineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 78
7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun elintarvikkeeseen lisätään vitamiinia 
tai kivennäisainetta 3 artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä tarkoituksessa, myytävässä 
elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai 
kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa 
tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää 
vahvistettavia arvoja. Tiivistettyjen ja 
dehydratoitujen tuotteiden osalta 
vahvistettava enimmäismäärä on se määrä, 
joka on valmistajan ohjeiden mukaan 
kulutettavaksi valmistetussa 
elintarvikkeessa.

1. Kun elintarvikkeeseen lisätään vitamiinia 
tai kivennäisainetta 3 artiklan 2 kohdassa 
määritellyssä tarkoituksessa, myytävässä 
elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai 
kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa 
tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää 
vahvistettavia arvoja. Tiivistettyjen ja 
dehydratoitujen tuotteiden osalta 
vahvistettava enimmäismäärä on se määrä, 
joka on valmistajan ohjeiden mukaan 
kulutettavaksi valmistetussa 
elintarvikkeessa. Kutakin 
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elintarvikeryhmää koskeva enimmäismäärä 
asetetaan tasolle, joka varmistaa, että 
kokonaissaanti luonnollista lähteistä ja 
ravintoaineilla täydennetyistä 
elintarvikkeista sekä ravintolisistä ei ylitä 
asianomaisen ravintoaineen saannin 
ylempää sietorajaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää luoda mekanismi, jolla säännellään tietyn ravintoaineen sallittua määrää 
erityisissä elintarvikeryhmissä. Koska enimmäismäärät asetetaan terveyden suojelun 
perusteella, mainittu mekanismi on välttämätön sen varmistamiseksi, että kuluttajat eivät ylitä 
enimmäisrajoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 79
7 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat 
tai lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät 
hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. es

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät on vahvistettava kuuden kuukauden 
kuluessa, jotta säilytetään yhdenmukaisuus asetuksen 19 artiklan sisällön kanssa, jonka 
mukaan tätä asetusta sovelletaan julkaisupäivää seuraavan kuudennen kuukauden 
ensimmäisestä päivästä alkaen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 80
7 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien terveyden suojelemisen kannalta välttämättömät ja pakolliset enimmäis- ja 
vähimmäismäärät on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 81
7 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot perustuvat 
yleiseen turvallisuuteen liittyviin syihin ja 
hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Rajoitusten on perustuttava yleiseen turvallisuuteen liittyviin syihin.

Vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät on vahvistettava kuuden kuukauden 
kuluessa, jotta säilytetään yhdenmukaisuus asetuksen 19 artiklan sisällön kanssa, jonka 
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mukaan tätä asetusta sovelletaan virallisen lehden julkaisupäivää seuraavan kuudennen 
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 82
7 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät ja 
mahdolliset tietyn vitamiinin tai 
kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai 
lisäämisen kieltävät ehdot perustuvat yleisen 
turvallisuuden vaatimuksiin ja hyväksytään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa, että rajoituksia määrätään vain todellisen ja oikeutetun tarpeen 
perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja John Bowis

Tarkistus 83
7 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Kaikki tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen 
lisäämistä elintarvikkeeseen tai 
elintarvikeryhmään rajoittamista koskevat 
ehdot hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ehdot ja rajoitukset on määritettävä perustellusti ja tarvittaessa ravintoaineittain 
asianmukaisesti perustelluista turvallisuussyistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 84
7 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
muista ravintolähteistä.

b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
muista ravintolähteistä ja muista kuin 
ravintolähteistä.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä aineita, kuten fluoria, saadaan muista kuin ravintolähteistä, kuten hammastahnasta. 
Tiettyjen aineiden kokonaissaanti on otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 85
7 artiklan 4 kohta

4. Kun edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
enimmäismääriä vahvistetaan niille 
vitamiineille ja kivennäisaineille, joiden 
osalta saannin vertailuarvot ovat lähellä
suurimpia turvallisia raja-arvoja, otetaan 
tarvittaessa huomioon myös seuraavat 
seikat:

4. Kun edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
enimmäismääriä vahvistetaan niille 
vitamiineille ja kivennäisaineille, otetaan 
huomioon myös seuraavat seikat:

a) vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
elintarvikkeisiin ravintoainesisällön 
vakioimiseksi ja/tai korvaavien 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisen 
vastaavuuden saavuttamiseksi

a) vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen 
vitamiinien ja kivennäisaineiden pakollista 
lisäämistä elintarvikkeisiin yhteisön tasolla 
tai kansallisella tasolla, ja joiden 
tarkoituksena on ottaa huomioon tiettyjen 
vitamiinien tai kivennäisaineiden puutos 
väestössä tai erityisissä väestöryhmissä

b) yksittäisten tuotteiden vaikutus väestön 
tai väestöryhmien kokonaisravinnonsaantiin

b) yksittäisen tuotteen vaikutus väestön tai 
väestöryhmien kokonaisravinnonsaantiin

c) tuotteen ravintosisältö määritettynä 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väitteistä 
annetun asetuksen (EY) N:o .../2003 
mukaisesti.

c) elintarvikkeen ravintosisältö määritettynä 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väitteistä 
annetun asetuksen (EY) N:o .../2003 
mukaisesti.

c a) vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
vakiointia varten.
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Tämän arvioinnin tuloksena laaditaan 
luettelo, joka sisältää asianomaisen 
vitamiinin ja kivennäisaineen jakauman, 
joka voidaan lisätä eri elintarvikeryhmiin  
ja/tai yksittäisiin elintarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä luoda mekanismi, joka varmistaa kuluttajien suojelemisen, mutta antaa 
toisaalta teollisuudelle ja kansallisille viranomaisille läpinäkyvät ja ennustettavat 
suuntaviivat ravintoaineilla täydennettyjen elintarvikkeiden markkinointia varten. Tämä 
mekanismi voitaisiin luoda kahdessa vaiheessa siten, että EU:n ruokaturvallisuusvirasto 
EFSA ensimmäisessä vaiheessa määrää ylemmät turvallisuusrajat ja  ylärajat, ja että EFSA
toisessa vaiheessa vertaa ylärajoja asianomaisen ravintoaineen saantiin normaalista 
ruokavaliosta, mikä lasketaan ravintoaineen luonnollisesta ravintosisällöstä, sekä arvioi 
väestön ruokavaliomalleja. Arvioon olisi sisällytettävä ravintolisien osuus kokonaissaannista. 
Myös erot eri ikäryhmien ravintosaannissa sekä lasten ja nuorten suurempi altistuminen 
joidenkin ravintoaineiden kielteisille vaikutuksille on ehdottomasti otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 86
7 artiklan 4 kohdan a alakohta

a) vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä 
elintarvikkeisiin ravintoainesisällön 
vakioimiseksi ja/tai korvaavien 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisen 
vastaavuuden saavuttamiseksi

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon).

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle ja Horst Schnellhardt

Tarkistus 87
7 artiklan 4 kohdan c alakohta
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c) tuotteen ravintosisältö määritettynä 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väitteistä 
annetun asetuksen (EY) N:o .../2003 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kohta on tarpeeton tässä asetuksessa, koska asetus koskee elintarvikkeiden turvallisuutta eikä 
kuluttajille tarjottavan tiedon näkökohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 88
7 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Ilmoitettu vitamiini- ja kivennäisainesisältö 
tutkitaan tuotteen myyntiajan lopussa ja 
sitä arvioidaan hyväksyttyihin raja-
arvoihin nähden.

Or. en

Perustelu

Ravintoaineen profilointi kuuluu elintarvikkeiden ravinto- ja terveysväittämien piiriin.

On hyvin tärkeää, että asetuksessa ilmoitetaan, milloin vitamiini- tai kivennäisainesisältöä 
aiotaan mitata, eli tutkitaanko sisältö tuotteeseen lisäämishetkellä vai tuotteen myyntiajan 
lopussa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa tämä edellyttää joissakin tapauksissa suuremman 
vitamiinimäärän lisäämistä, jotta saavutetaan ilmoitettu määrä myyntiajan lopussa. Kunkin 
vitamiinin ja kivennäisaineen osalta on sovittava ja laskettava hyväksyttävät raja-arvot 
määritettäessä, mitä pidetään "turvallisena" määränä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 89
7 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio määrittää 1 kohdassa 
mainitut enimmäismäärät ja suositellun 
päivittäisen saannin elintarvikeviraston 
tekemän riskinarvioinnin perusteella. 
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Komissio laatii myös luettelon, joka sisältää 
yksittäisten elintarvikeryhmien sisältämien  
vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden 
aineiden enimmäismäärät. Nämä arvot 
samoin kuin niiden jakauma julkistetaan.

Or. da

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden väärinkäytön välttämiseksi on vahvistettava turvalliset raja-
arvot. Sen myötä todellinen vastuu on  komissiolla ja elintarviketeollisuudella. Muussa 
tapauksessa kuluttajan odotetaan itse pitävän kirjaa siitä, mitä prosenttimääriä yksittäisiä 
vitamiineja ja kivennäisaineita hän on syönyt kunakin päivänä. Tämä on epärealistista, koska 
se voisi vahingoittaa kansanterveyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González, John Bowis ja Françoise Grossetête

Tarkistus 90
7 artiklan 5 kohta

5. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisääminen 
elintarvikkeeseen sen ravintoainesisällön 
täydentämiseksi vaikuttaa kyseisen 
vitamiinien tai kivennäisaineen 
esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään 
sellaisena merkitsevänä määränä, joka on 
määritetty direktiivin 90/496/ETY liitteessä. 
Vähimmäismäärät, myös mahdolliset 
alhaisemmat määrät, poikkeuksena edellä 
mainituista merkittävistä määristä, 
hyväksytään tiettyjen elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

5. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisääminen 
elintarvikkeeseen sen ravintoainesisällön 
täydentämiseksi vaikuttaa kyseisen 
vitamiinien tai kivennäisaineen 
esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään 
merkitsevänä määränä, eli 15 prosenttia 
ravintoaineen viitearvosta 100:aa grammaa 
kohti (kiinteät aineet) tai 7,5 prosenttia 
ravintoaineen viitearvosta 100:aa 
millilitraa kohti (nesteet) tai 5 prosenttia 
ravintoaineen viitearvosta 100:aa 
kilokaloria kohti (12 prosenttia 
ravintoaineen viitearvosta 1 MJ) tai 
15 prosenttia ravintoaineen viitearvosta 
annosta kohti. Vähimmäismäärät, myös 
mahdolliset alhaisemmat määrät, 
poikkeuksena edellä mainituista 
merkittävistä määristä, hyväksytään tiettyjen 
elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien 
osalta 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Viitearvot on mukautettava Codex Alimentarius -ohjeistoon, jotta kiinteisiin tuotteisiin 
sovellettaisiin eri määriä kuin nestemäisiin tuotteisiin, koska nesteiden (juomien) annoskoko 
on yleensä suurempi kuin kiinteissä tuotteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 91
7 artiklan 5 kohta

5. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisääminen 
elintarvikkeeseen sen ravintoainesisällön 
täydentämiseksi vaikuttaa kyseisen 
vitamiinien tai kivennäisaineen 
esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään 
sellaisena merkitsevänä määränä, joka on 
määritetty direktiivin 90/496/ETY liitteessä. 
Vähimmäismäärät, myös mahdolliset 
alhaisemmat määrät, poikkeuksena edellä 
mainituista merkittävistä määristä, 
hyväksytään tiettyjen elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

5. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisääminen 
elintarvikkeeseen sen ravintoainesisällön 
täydentämiseksi vaikuttaa kyseisen 
vitamiinien tai kivennäisaineen 
esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään 
sellaisena merkitsevänä määränä, joka on 
määritetty direktiivin 90/496/ETY liitteessä. 
Virvoitusjuomissa merkitseväksi määräksi 
olisi asetettava 7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta riippumatta siitä, onko 
kyseessä yksittäispakkaus vai useita 
annoksia sisältävä pakkaus. 
Vähimmäismäärät, myös mahdolliset 
alhaisemmat määrät, poikkeuksena edellä 
mainituista merkittävistä määristä, 
hyväksytään tiettyjen elintarvikkeiden tai 
elintarvikeryhmien osalta 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska virvoitusjuomia kulutetaan suurempia määriä kuin elintarvikkeita, 7,5 prosenttia on 
asianmukaisempi määrä ja liittyy suoraan kulutettuun määrään. Lisäksi tarkistus poistaa 
kuluttajilta sekaantumisen riskin, joka on johtunut siitä, että yksittäispakkausta ja useita 
annoksia sisältävän pakkauksen tiedot ovat olleet toisistaan poikkeavia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 92
7 a artikla (uusi)
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7 a artikla
Tiettyjen muiden aineiden enimmäis- ja 

vähimmäismäärät
1. Kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä komissio määrää 
16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tiettyjen 
muiden aineiden enimmäis- ja 
vähimmäismäärät, joita voidaan käyttää 
ravintoaineilla täydennettyjen 
elintarvikkeiden valmistusaineina.
2. I kohdassa mainittujen 
enimmäismäärien asettamisessa otetaan 
huomioon seuraavat tekijät:
a) yleisesti hyväksyttäviin tutkimustietoihin 
perustuvan tieteellisen riskinarvioinnin 
perusteella vitamiineille ja 
kivennäisaineille vahvistetut suurimmat 
saantiarvot eri kuluttajaryhmien väliset 
herkkyyserot tarvittaessa huomioon 
otettuina; 
b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
muista ravintolähteistä.
3. 1 kohdassa mainittuja luetteloja koskevat 
muutokset hyväksytään 16 artiklan 
2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Samojen turvallisuussäännösten on koskettava vitamiineja, mineraaleja ja muita aineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Horst Schnellhardt

Tarkistus 93
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Pakkausmerkinnät, esillepano ja mainonta
1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita 
sisältävien elintarvikkeiden 
pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai 
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mainontaan ei saa sisältyä sellaista 
mainintaa tai viittausta, jonka mukaan 
tasapainoisesta ja monipuolisesta 
ruokavaliosta ei saisi riittävästi 
ravintoaineita. Tarvittaessa voidaan 
hyväksyä tiettyä ravintoainetta koskeva 
poikkeus 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
2. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita 
sisältävän elintarvikkeen 
pakkausmerkinnät, esillepano tai mainonta 
eivät saa olla harhaanjohtavia tai antaa 
kuluttajalle väärää käsitystä elintarvikkeen 
ravitsemuksellisista ominaisuuksista, jotka 
saattavat olla ravintoaineiden lisäämisen 
tulosta.
3. Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, 
joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, voi olla ravintoaineiden 
lisäämistä koskeva ilmoitus 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väittämistä 
annetussa asetuksessa (EY) N:o .../2003 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.
4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, 
siihen lisättyjen vitamiinien ja 
kivennäisaineiden kokonaismäärät.
5. Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita 
direktiivin 2000/13/EY, elintarvikkeiden 
ravintosisältöä ja terveysvaikutuksia 
koskevista väitteistä annetun asetuksen 
(EY) N:o .../2003 eikä muiden tiettyihin 
elintarvikeryhmiin sovellettavien 
elintarvikelainsäädännön säännösten 
soveltamista.
6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan tarvittaessa 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
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noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tavoiteltaessa entistä parempaa lainsäädäntöä olisi vältettävä päällekkäisten säännösten 
antamista. Kyseisen säännöksen sisältö on pääasiassa voimassa olevien säännösten toistoa ja 
säännös on siis turha. Kyseiset säännökset sisältyvät joko pakkausmerkintöjä koskevaan 
direktiiviin tai keskustelun kohteena olevaan, elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väitteistä annettuun asetukseen.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González ja John Bowis

Tarkistus 94
8 artiklan 3 kohta

3. Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, 
joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, voi olla ravintoaineiden 
lisäämistä koskeva ilmoitus 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väittämistä 
annetussa asetuksessa (EY) N:o .../2003 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Edellä mainitun 8 artiklan 3 kohdan viittaus elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väittämistä annettuun asetukseen on kohtuuton, koska se 
rajoittaisi rajusti kuluttajien oikeuksia saada tietoa tiettyjen elintarvikkeiden sisältämistä 
vitamiineista ja kivennäisaineista. Lisäksi 8 artiklan 5 kohta kattaa muun asiaan liittyvän 
lainsäädännön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 95
8 artiklan 3 kohta

3. Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, 
joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, voi olla ravintoaineiden 
lisäämistä koskeva ilmoitus elintarvikkeiden 

3. Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, 
joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, voi olla ravintoaineiden 
lisäämistä koskeva ilmoitus elintarvikkeiden 
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ravintosisältöä ja terveysvaikutuksia 
koskevista väittämistä annetussa asetuksessa 
(EY) N:o .../2003 säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

ravintosisältöä ja terveysvaikutuksia 
koskevista väittämistä annetussa asetuksessa 
(EY) N:o .../2003 säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

Tuotteiden nimitykset ovat:
– "sisältää vähintään..." vakioinnin 
yhteydessä,
– "lisätty..." täydentämisen yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa on otettava huomioon niiden tuotteiden nimitykset, joihin on lisätty 
ravintoainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 96
8 artiklan 4 kohta

4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, siihen 
lisättyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
kokonaismäärät.

4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, siihen 
lisättyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
tiettyjen muiden aineiden kokonaismäärät. 
Lisäksi on annettava seuraavat tiedot:
a) tiedot vitamiineista, kivennäisaineista ja 
tietyistä muista aineista olisi annettava 
annosta kohti absoluuttisina lukuina ja 
prosenttiosuutena päivän 
saantisuosituksesta. Lisäksi tiedot on 
annettava 100:aa grammaa tai 100:aa 
millilitraa kohti tuotteen myyntiajan 
lopussa mitattuina;
b) varoitus, joka koskee ilmoitetun päivän 
saantisuosituksen ylittämistä;
c) erityiset ohjeet herkille ryhmille  ja 
tarvittaessa varoitukset;
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d) kaikkiin vapaaehtoisesti täydennettyihin 
tuotteisiin olisi liitettävä ilmoitus siitä, että 
tuote ei ole "tasapainoisen ja monipuolisen 
ruokavalion korvike";
e) jos tuotteeseen lisätään vitamiineja, 
kivennäisaineita tai tiettyjä muita aineita, 
jotka eivät esiinny tuotteessa luonnollisesti, 
tuotteen pakkauksessa on oltava selkeät 
merkinnät siitä, mitä vitamiineja ja 
kivennäisaineita on lisätty;
f) on erotettava selkeästi toisistaan 
elintarvikkeen luontainen vitamiini- ja 
kivennäisainesisältö sekä tiettyjen muiden 
aineiden sisältö ja elintarvikkeeseen lisätyt 
määrät.

Or. en

Perustelu

On sovellettava samoja sääntöjä vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja muihin bioaktiivisiin 
aineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Chris Davies

Tarkistus 97
8 artiklan 4 kohta

4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, siihen 
lisättyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
kokonaismäärät.

4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, siihen 
lisättyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
kokonaismäärät tuotteen myyntiajan 
lopussa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa, että kuluttajat saavat vähintään ilmoitetun määrän vitamiineja ja 
kivennäisaineita.



PE 353.662v02-00 44/59 AM\558569FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja John Bowis

Tarkistus 98
8 artiklan 6 kohta

6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan tarvittaessa 16 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton. Tässä artiklassa ehdotetut toimet ovat selkeitä ja niitä voidaan soveltaa suoraan 
valmistajiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 99
9 artiklan 2 kohta

2. Jos yhteisön säännöksiä ei ole, 
jäsenvaltiot voivat säätää vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämisvelvoitteesta 
tiettyihin elintarvikkeisiin tai 
elintarvikeryhmiin 14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

2. Jos yhteisön säännöksiä ei ole, 
jäsenvaltiot voivat säätää vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisäämisvelvoitteesta 
tiettyihin elintarvikkeisiin tai 
elintarvikeryhmiin 14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Pysyvän komitean toimivaltuuksia kieltää 
näitä elintarvikkeita/elintarvikeryhmiä ei 
tulisi ulottaa koskemaan tuotteita, joiden 
täydentäminen ravintoaineilla on pakollista 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jos 
erityistä turvallisuuteen perustuvaa syytä ei 
ole olemassa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
voimassa olevista asiaa koskevista 
kansallisista säännöksistä kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
voimassa olevista asiaa koskevista 
kansallisista säännöksistä kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Komission on julkistettava nämä tiedot.

Or. en
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Perustelu

Valmistajien olisi voitava luottaa turvallisesti siihen, että kun ne oman jäsenvaltionsa 
lainsäädäntöön sisältyvän vaatimuksen mukaisesti täydentävät elintarvikkeita ravintoaineilla, 
pysyvä komitea ei voi hylätä niiden tuotteita ilman perusteita.

Lisäksi näiden tietojen julkisuus lisää avoimuutta asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 100
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
voimassa olevista asiaa koskevista 
kansallisista säännöksistä kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
voimassa olevista asiaa koskevista 
kansallisista säännöksistä kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 101
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
Aineet, joihin sovelletaan rajoituksia, ja 

kielletyt aineet
1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta,
joka sisältää muuta ainetta kuin 
vitamiineja ja kivennäisaineita, lisätään 
elintarvikkeisiin tai käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa siten, että 
tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
noudatettaessa tasapainoista ja 
monipuolista ruokavaliota tavanomaisissa 
olosuhteissa, ja jos kussakin tapauksessa 
viranomaisen suorittaman käytettävissä 
olevien tietojen arvioinnin perusteella 
havaitaan, että kyseinen käyttö vikuttaa 
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haitallisesti terveyteen, kyseinen aine tai 
tarvittaessa ainetta sisältävä ainesosa 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen joko
a) lisätään liitteessä III olevaan A osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa kielletään 
tai
b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin.
2. Tähän asetukseen sisältyvien rajoitusten 
lisäksi tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavissa yhteisön säännöksissä 
saatetaan rajoittaa eräiden aineiden 
käyttöä tai kieltää se. Jos yhteisön 
säännöksiä ei ole, jäsenvaltiot voivat säätää 
tällaisista kielloista tai rajoituksista 
14 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tietyt muut aineet" sisällytetään II lukuun, jotta vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja muihin 
aineisiin sovelletaan samoja säännöksiä. Näin ollen III luku on tarpeeton.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 102
10 artikla

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, 
joka sisältää muuta ainetta kuin 
vitamiineja ja kivennäisaineita, lisätään 
elintarvikkeisiin tai käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa siten, että 
tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
noudatettaessa tasapainoista ja 
monipuolista ruokavaliota tavanomaisissa 
olosuhteissa, ja jos kussakin tapauksessa 
viranomaisen suorittaman käytettävissä 
olevien tietojen arvioinnin perusteella 
havaitaan, että kyseinen käyttö vaikuttaa 
haitallisesti terveyteen, kyseinen aine tai 
tarvittaessa ainetta sisältävä ainesosa 16 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen joko

1. Muita aineita tai valmistusaineita, jotka 
sisältävät muita aineita kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita, voidaan lisätä 
elintarvikkeisiin, jos virasto on antanut 
myönteisen lausunnon mainitun aineen 
käyttämisestä perustaen lausuntonsa 
tieteellisiin tutkimustuloksiin, jotka 
osoittavat elintarvikealan toimijoiden tai 
muiden asianomaisten osapuolten pyynnön 
kohteena olevan aineen turvallisuuden. 
Komissio ottaa käyttöön luettelon, joka 
sisältää sallitut aineet ja niiden 
käyttöehdot.

a) lisätään liitteessä III olevaan A osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa kielletään 
tai
b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin.
2. Tähän asetukseen sisältyvien rajoitusten 
lisäksi tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavissa yhteisön säännöksissä 
saatetaan rajoittaa eräiden aineiden 
käyttöä tai kieltää se. Jos yhteisön 
säännöksiä ei ole, jäsenvaltiot voivat säätää 
tällaisista kielloista tai rajoituksista 14 
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Elintarvikealan toimijat ja kaikki muut 
asianomaiset osapuolet voivat milloin 
tahansa toimittaa komissiolle asiakirjat, 
jotka sisältävät sen ravintoaineen 
turvallisuuden todistavat tieteelliset 
tutkimustiedot, jota ne haluavat lisätä 
elintarvikkeeseen.

Or. en

Perustelu

Jotta ehdotus on yhdenmukainen yhteisön elintarvikelainsäädännön kanssa, on otettava 
käyttöön positiivinen luettelo. Lisäksi tämä varmistaa, että käyttölupa myönnetään vain 
aineille, jotka todistettavasti eivät aiheita terveysriskejä. Tämä on sopusoinnussa myös 
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elintarvikkeiden lisäaineita koskevan EU:n yleisen linjan mukaista, jonka mukaan 
hyväksyminen on markkinoille saattamisen ennakkoehto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 103
10 artiklan 1 kohta

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, joka 
sisältää muuta ainetta kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita, lisätään elintarvikkeisiin tai 
käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa 
siten, että tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
noudatettaessa tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota tavanomaisissa olosuhteissa, ja 
jos kussakin tapauksessa viranomaisen 
suorittaman käytettävissä olevien tietojen 
arvioinnin perusteella havaitaan, että 
kyseinen käyttö vikuttaa haitallisesti 
terveyteen, kyseinen aine tai tarvittaessa 
ainetta sisältävä ainesosa 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen joko

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, joka 
sisältää muuta ainetta kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita, lisätään elintarvikkeisiin tai 
käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa 
siten, että tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
noudatettaessa tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota tavanomaisissa olosuhteissa, ja 
jos kussakin tapauksessa viranomaisen 
suorittaman käytettävissä olevien tietojen 
arvioinnin perusteella havaitaan, että 
kyseinen käyttö vikuttaa haitallisesti 
terveyteen, eri kuluttajaryhmien väliset 
herkkyyserot tarvittaessa huomioon 
otettuina, kyseinen aine tai tarvittaessa 
ainetta sisältävä ainesosa 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen joko

a) lisätään liitteessä III olevaan A osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa kielletään 
tai

a) lisätään liitteessä III olevaan A osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa kielletään 
tai

b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin.

b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin. 
Joukkolääkintää, joka toteutetaan 
juomaveden kaltaiseen julkisesti 
toimitettavaan perushyödykkeeseen 
lisättävän asianomaisen aineen avulla, ei 
sallita, ellei tieteellisesti voida todistaa, että 
mainittu aine ei aiheuta kielteisiä 
vaikutuksia herkille väestöryhmille.

Or. en
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Perustelu

Joukkolääkintä ei yleisenä periaatteena turvaa riittävästi erityisen herkkien väestöryhmien 
terveyttä, minkä vuoksi se on oltava yhteisön tason tiukan tieteellisen valvonnan alaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Richard Seeber ja John Bowis

Tarkistus 104
10 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin.

b) lisätään liitteessä III olevaan B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai käyttö 
elintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan 
vain liitteessä määritellyin ehdoin ja 
enimmäismäärien rahoissa. Tätä 
tarkoitusta varten viraston on määriteltävä 
mainittujen aineiden enimmäismäärät.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta (ks. 7 artikla), myös muiden aineiden 
enimmäismäärät on määriteltävä tapauksissa, joissa ruokaturvallisuusvirasto EFSA on 
määrittänyt turvallisuussyitä ja joissa se on tieteellisesti soveltuvaa. Enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa vain niille aineille, joiden osalta EFSA on määrittänyt turvallisuussyitä 
(Liite III B). Tapauksissa, joissa aineet ovat valvonnan alaisia (Liite III C), mitään lopullista 
EFSAn analyysiä ei ole olemassa, ja näin ollen mitään enimmäismääriä ei voida määritellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Bart Staes ja Niels Busk

Tarkistus 105
11 artikla

11 artikla Poistetaan.
Yhteisön valvonnan alaiset aineet

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, 
joka sisältää muuta ainetta kuin 
vitamiineja ja kivennäisaineita, lisätään 
elintarvikkeisiin tai käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa siten, että 
tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
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noudatettaessa tasapainoista ja 
monipuolista ruokavaliota tavanomaisissa 
olosuhteissa, ja jos kussakin tapauksessa 
viranomaisen suorittaman käytettävissä 
olevien tietojen arvioinnin perusteella 
havaitaan, että kyseinen käyttö voi 
vaikuttaa haitallisesti terveyteen, mutta asia 
on tieteellisesti epävarma, kyseinen aine 
merkitään liitteessä III olevaan C osaan 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
2. Elintarvikealan toimijat tai muut 
asianomaiset voivat milloin tahansa esittää 
viranomaiselle arvioitavaksi sellaisia 
tieteellisiä tietoja koskevan asiakirjan, 
joilla osoitetaan liitteessä III olevassa 
C osassa mainitun aineen turvallisuus 
noudatettaessa annettuja käyttöehtoja 
elintarvikkeessa tai elintarvikeryhmässä ja 
joissa selostetaan kyseisen käytön tarkoitus.
3. Neljän vuoden kuluessa päivästä, jolloin 
aine on merkitty liitteessä III olevaan 
C osaan, on tehtävä 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja ottaen 
huomioon viranomaisen lausunto sille 
arvioitavaksi toimitetuista, 2 kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista päätös sallia yleisesti 
liitteessä III olevassa C osassa mainitun 
aineen käyttö tai siirtää aine liitteessä III 
olevaan A tai B osaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 106
11 artiklan 1 kohta

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, joka 
sisältää muuta ainetta kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita, lisätään elintarvikkeisiin tai 
käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa 
siten, että tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 

1. Jos jotain ainetta tai valmistusainetta, joka 
sisältää muuta ainetta kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita, lisätään elintarvikkeisiin tai 
käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa 
siten, että tätä ainetta nautitaan merkittävästi 
suurempia määriä kuin mitä voitaisiin 
kohtuudella olettaa nautittavan 
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noudatettaessa tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota tavanomaisissa olosuhteissa, ja 
jos kussakin tapauksessa viranomaisen 
suorittaman käytettävissä olevien tietojen 
arvioinnin perusteella havaitaan, että 
kyseinen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti 
terveyteen, mutta asia on tieteellisesti 
epävarma, kyseinen aine merkitään liitteessä 
III olevaan C osaan 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

noudatettaessa tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota tavanomaisissa olosuhteissa, ja 
jos kussakin tapauksessa viranomaisen 
suorittaman käytettävissä olevien tietojen 
arvioinnin perusteella havaitaan, että 
kyseinen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti 
terveyteen, mutta asia on tieteellisesti 
epävarma, eri kuluttajaryhmien väliset 
herkkyyserot tarvittaessa huomioon 
otettuina, kyseinen aine merkitään liitteessä 
III olevaan C osaan 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Erityisesti on otettava huomioon vastasyntyneiden ja pienten lasten kaltaisten herkkien 
väestöryhmien suojaaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 107
12 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vitamiinit ja kivennäisaineet, joiden 
lisääminen elintarvikkeisiin on sallittua 
liitteen I mukaisesti

a) vitamiinit, kivennäisaineet ja muut 
aineet, joiden lisääminen elintarvikkeisiin 
on sallittua liitteen I ja liitteen III sekä 
niiden niihin sisällyttämisen perusteiden 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Samoja periaatteita on sovellettava vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäksi myös muihin 
aineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead ja Linda McAvan

Tarkistus 108
12 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) tiedot liitteessä III tarkoitetuista aineista Poistetaan.



PE 353.662v02-00 52/59 AM\558569FI.doc

FI

ja syyt niiden sisällyttämiseen liitteeseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 109
12 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)

f a) luettelo vitamiineista, kivennäisaineista 
eräistä muista aineista, joiden lisääminen 
on 9 artiklan mukaan pakollista 
kansallisten sääntöjen perusteella;
f b) luettelo aineista, joiden lisääminen on 
4 artiklan mukaan kiellettyä tai rajoitettua 
kansallisella tasolla.

Or. nl

Perustelu

Esittelijän ehdottamat tarkistukset noudattavat 4 ja 9 artiklaan tehtyjä ehdotuksia. 
Tavoitteena on luoda avoin järjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 110
12 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)

f a) luettelo aineista, joiden lisääminen on 
välttämätöntä kansallisella tasolla
f b) luettelo aineista, joiden lisääminen on 
kielletty kansallisella tasolla.

Or. es

Perustelu

Tarkistus lisää avoimuutta ja yhdenmukaisuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 111
12 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)

f a) luettelo aineista, joiden lisääminen on 
välttämätöntä kansallisella tasolla
f b) luettelo aineista, joiden lisääminen on 
kielletty kansallisella tasolla.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukainen edellisten tarkistusten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 112
13 artikla

Rajoittamatta perustamissopimuksen ja 
erityisesti sen 28 ja 30 artiklan
soveltamista, jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
tai kieltää sellaisten elintarvikkeiden 
kauppaa, jotka ovat tämän asetuksen ja 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
annettujen yhteisön säädösten mukaisia, 
soveltamalla vitamiinien ja 
kivennäisaineiden elintarvikkeisiin 
lisäämiseen yhdenmukaistamattomia
kansallisia säännöksiä.

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, 
jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa tai kieltää 
sellaisten elintarvikkeiden kauppaa, jotka 
ovat tämän asetuksen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi annettujen yhteisön 
säädösten mukaisia.

2. Tämä asetus ei heikennä jäsenvaltioiden 
oikeutta säilyttää tai ottaa käyttöön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
28 ja 30 artiklan mukaisesti tiukempia 
määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen muiden 
aineiden lisäämistä, joita ne pitävät 
kansanterveyden suojelun kannalta 
välttämättöminä, ja jotka eivät ole 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.
3. Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ilmoitettava komissiolle jo olemassa 
olevista kansallisista määräyksistä.
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Or. de

Perustelu

Tarkistusehdotus korvaa mietintöluonnoksen tarkistuksen 28. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia määräyksiä, kun on kyse "tietyistä muista 
aineista". Tarkistuksen 28 kolmas kohta jätetään pois, koska se sisältyy 10a (uusi) artiklan 
3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen 22.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 113
14 artiklan 2 kohta

2. Jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena antaa 
uutta lainsäädäntöä, sen on annettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi 
suunnitellut toimenpiteet ja perusteltava ne.

2. Jos jäsenvaltio pitää turvallisuussyistä 
tarpeellisena antaa uutta lainsäädäntöä, sen 
on annettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedoksi suunnitellut 
toimenpiteet ja perusteltava ne.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 114
16 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla 
perustettu elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, 
jäljempänä 'komitea'.

1. Komissiota avustaa asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla 
perustettu elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, 
jäljempänä 'komitea', joka ottaa huomioon 
viraston lausunnon.

Or. en

Perustelu

Kun komitea antaa lausuntonsa komitologiamenettelyn mukaisesti, sen olisi tehtävä 
päätöksensä tieteellisen todistusaineiston pohjalta ja otettava huomioon EFSA:n lausunto.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 115
17 artikla

Sellaisten elintarvikkeiden, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita, sekä 
liitteessä III olevassa B ja C osassa lueteltuja 
aineita sisältävien elintarvikkeiden 
tehokkaan valvonnan helpottamiseksi
jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmistaja tai 
tällaisia elintarvikkeita niiden alueella 
markkinoille saattava taho antaa 
markkinoille saattamisesta tiedon 
toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamalla 
sille kyseistä tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin.

Sellaisten elintarvikkeiden, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita, sekä 
liitteessä III olevassa B ja C osassa lueteltuja 
aineita sisältävien elintarvikkeiden 
tehokkaan valvonnan yksinomaista
helpottamista varten 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.

Or. es

Perustelu

Tiedottamismenettelyn tavoitteena on oltava tietojen toimittaminen jäsenvaltioille 
täydennettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta eikä se saa muuttua ennalta 
myönnettävää lupaa edellyttäväksi menettelyksi. Ilmoittaminen on rajattava tuotteen 
merkintöihin sitä markkinoille saatettaessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 116
19 artiklan 3 kohta

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille tai merkitty ennen 
[julkaisupäivää seuraavan kuudennen 
kuukauden ensimmäistä päivää] ja jotka 
eivät ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
pitää markkinoilla [julkaisupäivää seuraavan 
seitsemännentoista kuukauden viimeiseen 
päivään].

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille tai merkitty ennen 
[julkaisupäivää seuraavan kuudennen 
kuukauden ensimmäistä päivää] ja jotka 
eivät ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
pitää markkinoilla [julkaisupäivää seuraavan 
kahdennenkymmenennenkolmannen
kuukauden viimeiseen päivään] tai 
käyttöajan loppuun saakka, riippuen siitä, 
kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus antaa yrityksille aikaa käyttää loppuun olemassa oleva varasto.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 117
19 artiklan 3 kohta

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille tai merkitty ennen 
[julkaisupäivää seuraavan kuudennen
kuukauden ensimmäistä päivää] ja jotka 
eivät ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
pitää markkinoilla [julkaisupäivää 
seuraavan seitsemännentoista kuukauden 
viimeiseen päivään].

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille tai merkitty ennen 
[julkaisupäivää seuraavan kahdennentoista
kuukauden ensimmäistä päivää] ja jotka 
eivät ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
pitää markkinoilla [varastojen 
tyhjentymiseen saakka].

Or. es

Perustelu

Niiden tuotteiden hyväksyminen, jotka eivät ole yhdenmukaisia tämän asetuksen säännösten 
kanssa, mutta jotka on saatettu markkinoille ennen 19 artiklassa määrättyä päivää, vahvistaa 
harmonisointimenettelyn ja vähentää toimijoille välittömästi aiheutuvaa taakkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 118
Liite I, 2 kohta, 13 alakohta

Fluoridi Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä lisätä fluoridia elintarvikkeisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, John Bowis ja Françoise Grossetête

Tarkistus 119
Liite II, uusi otsikko kohdassa "Kivennäisainevalmisteet"

kalsiumsulfaatti

Or. de

Perustelu

Viittaus 20. tammikuuta 2004 annettuun direktiiviin 2004/5/EY, jossa tunnustettiin 
kalsiumsulfaatin käyttö erityisruokavaliovalmisteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 120
Liite II, kaksi uutta otsikkoa kohdassa "Kivennäisainevalmisteet"

kaliumfosfaatti
natriumfosfaatti

Or. en

Perustelu

Kaliumfosfaatti ja natriumfosfaatti ovat sallittuja erilaisia lisäaineita koskevan EY:n 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 121
Liite II, lisätään uusi kohta otsikkoon "Kivennäisainevalmisteet"

pyridoksiinipalmitaatti

Or. fr

Perustelu

Nämä aineet ovat sallittuja. Ne on unohdettu liitteestä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Bart Staes

Tarkistus 122
Liite III

Aineet, joiden käyttö elintarvikkeissa on 
kiellettyä tai ehdollista

Aineet, joiden käyttö elintarvikkeissa on 
luvanvaraista tai ehdollista

A osa - Kielletyt aineet A osa - Aineet, joita saa lisätä
B osa - Aineet, joihin sovelletaan rajoituksia B osa - Aineet, joihin sovelletaan rajoituksia

C osa - Yhteisön valvonnan alaiset aineet

Or. en

Perustelu

Täydentämiseen sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet sisältyvät positiiviseen luetteloon. 
Kuluttajia on suojeltava samalla tavoin bioaktiivisilta aineilta, joita lisätään elintarvikkeisiin 
tiettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Uutteet, joilla on hormonaalisia vaikutuksia 
(lähinnä kasvihormonit) tai bioaktiiviset aineet kuten kofeiini, nikotiini tai kiniini, on 
tutkittava tarkoin ennen kuin annetaan lupa lisätä niitä elintarvikkeisiin. Näin ollen tällaisista 
uutetuista tai synteettisesti valmistetuista aineista on laadittava positiivinen luettelo, josta 
käyvät ilmi käyttöä ja enimmäissisältöä koskevat rajoitukset.


