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

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 60

1. hylkää komission ehdotuksen (poistetaan);

Or. en

Perustelu

Kyseessä on ylettömän raskas asetus, joka tarjoaisi kuluttajille vain vähän jos lainkaan etua. 
Ehdotus ylittää EU:n valtuudet puuttua jäsenvaltioiden terveyspolitiikkaan, ja se vaikuttaisi 
kielteisesti elintarvikkeisiin sekä markkinointiin ja mainontaan, jolloin kuluttajilta
vähennettäisiin tietoja.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 61
Johdanto-osan 2 a kappale(uusi)

(2 a) Jotta samanaikaisesti voidaan taata 
mahdollisimman hyvä kuluttajansuojataso, 
terveysväittämiä koskevaa lainsäädäntöä ei 
pitäisi soveltaa jäsenvaltioissa, joissa 
terveysväittämien käyttö on kielletty.

Or. da

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa terveysväittämät on kielletty osana korkeaa kuluttajansuojatasoa. 
Näiden jäsenvaltioiden ei pidä kuulua asetuksen piiriin, jotta ne voivat säilyttää kieltonsa. 
Sisämarkkinoiden huomioon ottaminen ei voi olla etusijalla kuluttajansuojaan nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 62
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Jäsenvaltion hyväksymiä kansallisia 
vapaaehtoisia ravintoaineiden 
pakkausmerkintöjä koskevia järjestelmiä, 
jotka noudattavat tässä asetuksessa 
esitettyjä periaatteita, ei pitäisi kieltää.

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden hallitukset tutkivat ja kehittävät parhaillaan 
kuluttajaystävällisempiä muotoja ravintoaineita koskeville vapaaehtoisille 
pakkausmerkinnöille. Kun kansallinen hallitus ottaa käyttöön tällaisen järjestelmän ja kunnes 
on olemassa EU:n laajuinen järjestelmä, niitä ei pidä kieltää, jos ne noudattavat tämän 
asetuksen periaatteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 63
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään 
elintarvikkeiden merkinnässä ja 
mainonnassa useita erilaisia väittämiä 
aineista, joilla ei ole osoitettu olevan 
myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä 
ole päästy riittävään tieteelliseen 
yksimielisyyteen. On varmistettava, että 
aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on 
osoitettu olevan suotuisia ravitsemuksellisia 
tai fysiologisia vaikutuksia.

(8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään 
elintarvikkeiden merkinnässä ja 
mainonnassa useita erilaisia väittämiä 
aineista, joilla ei ole osoitettu olevan 
myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä 
ole päästy riittävään tieteelliseen 
yksimielisyyteen. On siksi varmistettava, 
että aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on 
tieteellisesti osoitettu olevan suotuisia 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia ja että samalla todistetaan, että 
aineiden nauttimisella ei ole 
sivuvaikutuksia.

Or. da

Perustelu
Ei ole perusteltua, että yksittäinen kuluttaja on vastuussa käyttämiensä elintarvikkeiden 
haittavaikutusten välttämisestä. Yksittäisiin kuluttajiin kohdistuu siten suuria vaatimuksia 
siitä, millaisia elintarvikkeita he ostavat, kuka perheessä saa syödä mitäkin ja miten paljon. 
Jos ei vaadita, että tieteellisen dokumentaation on myös katettava sivuvaikutuksia ja aineiden 
vakautta koskevat pitkäaikaistutkimukset, on olemassa vaara, että kuluttaja altistetaan 
terveysriskille eikä tuotteiden terveydellisistä ominaisuuksista ei ole riittäviä todisteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 64
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Ravitsemus- ja terveysväittämät 
antavat kuluttajille tietoa elintarvikkeiden 
erityisominaisuuksista. On hyvin tärkeää, 
että kuluttajat ymmärtävät elintarvikkeilla 
tasapainoisessa ruokavaliossa olevan 
roolin ja aseman.
Siksi komission olisi viranomaisen 
tieteellisten ohjeiden perusteella 
määriteltävä merkintöihin sisällytettävät 
ravintoaineiden saantiarvojen viitemäärät.

Or. en
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Perustelu

On erittäin tärkeää, että kuluttajat saavat riittävästi tietoja siitä, miten yksittäiset 
ravintoaineet ja erityisesti ne, joista esitetään väittämiä, soveltuvat tasapainoiseen 
ruokavalioon. Siksi olisi aiheellista, että ravitsemus- ja terveysväittämillä varustettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä on selkeästi esitetty tasapainoisen ruokavalion ja terveellisen 
elämäntavan puitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 65
Johdanto-osan 10 a kappale(uusi)

(10 a) On ratkaisevan tärkeää, että 
"keskivertokuluttaja" määritellään tarkasti 
ja selkeästi ennen asetuksen voimaantuloa.

Or. da

Perustelu

"Keskivertokuluttajan" määritelmä on nykyisellään riittämätön, minkä vuoksi sitä ei voida 
käyttää välineenä, jonka avulla voitaisiin määrittää järkevät kehykset sille, mitä järkevät 
terveysväittämät pitävät sisällään. Olisi kohtuullista, että meillä olisi kriteerit, joiden pohjalta 
voidaan arvioida, koska kuluttajan katsotaan olevan "valistunut" ja "huolellinen". On tärkeää 
selvittää, millä kriteereillä ja mittausmenetelmillä eurooppalainen keskivertokuluttaja 
määritellään, sillä tarkoituksena on välttää tiettyjen kuluttajaryhmien harhaanjohtaminen, ja 
toisaalta tarkoituksena on varmistaa tuottajien mahdollisuudet saada tietoja siitä, miten 
kuluttajat ymmärtävät terveysväittämät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 66
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
ja asetuksen tarjoamien suojakeinojen 
tehokkaan soveltamisen mahdollistamiseksi 
asetuksen lähtökohdaksi otetaan yhteisön 
tuomioistuimen tulkinnan mukainen 
keskivertokuluttaja, joka toimii 
kohtuullisen harkitusti ja on kohtuullisen 
tarkkaavainen ja huolellinen, kun otetaan 
huomioon sosiaaliset, kulttuurilliset ja 
kielelliset tekijät, mutta se sisältää myös 
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säännöksiä, joilla pyritään estämään 
hyväksikäyttö, kun kyseessä ovat kuluttajat, 
joiden piirteet tekevät heistä erityisen 
alttiita harhaanjohtaville väittämille.

Or. en

Perustelu

Yleinen johdatus 2 artiklan 8 kohdan "keskivertokuluttajan" määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 67
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

(10 b) Kaikkia kuluttajia olisi suojeltava 
harhaanjohtavilta väittämiltä; yhteisön 
tuomioistuin on direktiivin 84/450 ETY 
säätämisen jälkeen kuitenkin pitänyt 
tarpeellisena tarkastella 
keskivertokuluttajan käsitteen vaikutusta 
mainostamista koskevissa tapauksissa.
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja 
asetuksen tarjoamien suojakeinojen 
tehokkaan soveltamisen mahdollistamiseksi 
asetuksen lähtökohdaksi otetaan yhteisön 
tuomioistuimen tulkinnan mukainen 
keskivertokuluttaja, joka toimii 
kohtuullisen harkitusti ja on kohtuullisen 
tarkkaavainen ja huolellinen, kun otetaan 
huomioon sosiaaliset, kulttuurilliset ja 
kielelliset tekijät, mutta se sisältää myös 
säännöksiä, joilla pyritään estämään 
hyväksikäyttö, kun kyseessä ovat kuluttajat, 
joiden piirteet tekevät heistä erityisen 
alttiita harhaanjohtaville väittämille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa "keskivertokuluttajan" käsite tästä artiklasta samalla tavoin kuin tehtiin, 
kun kyseessä olivat "sopimattomat menettelyt elinkeinotoiminnassa". Ensisijaisena 
tavoitteena on suojella kuluttajia harhaanjohtavilta väittämiltä, ja on tärkeää, että kaikki 
kuluttajat kuuluvat sen piiriin siten, että herkät kuluttajat otetaan aiheellisesti huomioon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 68
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

(10 b) Ravitsemus- ja terveysväittämät 
antavat kuluttajille tietoa elintarvikkeiden 
erityisominaisuuksista. On hyvin tärkeää, 
että kuluttajat ymmärtävät elintarvikkeilla 
tasapainoisessa ruokavaliossa olevan 
roolin. Siksi komission olisi viranomaisen 
tieteellisten ohjeiden perusteella 
määriteltävä merkintöihin sisällytettävät 
ravintoaineiden saantiarvojen viitemäärät

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että kuluttajat saavat riittävästi tietoja siitä, miten yksittäiset 
ravintoaineet ja erityisesti ne, joihin liittyy väittämiä, soveltuvat tasapainoiseen ruokavalioon. 
Siksi olisi aiheellista, että ravitsemus- ja terveysväittämillä varustettujen elintarvikkeiden 
merkinnöissä on selkeästi esitetty tasapainoisen ruokavalion ja terveellisen elämäntavan 
puitteet

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 69
Johdanto-osan 11 kappale

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

(11) Tieteellisen toteennäyttämisen olisi 
oltava ravitsemus- ja terveysväittämien 
käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä 
käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi 
perusteltava se. Väittämien tieteellisen 
toteennäyttämisen olisi oltava suhteessa 
väitettyihin etuihin.

Or. en

Perustelu

Väitetyn edun merkittävyyden on oltava suhteessa tieteellistä toteennäyttämistä koskeviin 
vaatimuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 70
Johdanto-osan 13 a kappale(uusi)

(13 a) Väittämän "vähärasvainen" käyttöä 
koskevat säännöt on esitetty levitettäviä 
ravintorasvoja koskevista vaatimuksista 
5 päivänä joulukuuta 1994 annetussa 
asetuksessa (EY) 2991/941¹, minkä vuoksi 
levitettäviin ravintorasvoihin ei toistaiseksi 
pitäisi soveltaa rasvapitoisuutta koskeviin 
väittämiin liittyviä lisärajoituksia.
___________
1 EYVL L 316, 9.12.1994, s.2.

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa levitettäviin ravintorasvoihin, joista säädetään erikseen 
asetuksessa (EY) N:o 2991/94. On tarpeen todeta selvästi, että rasvan määrää koskevia 
väittämiä ei toistaiseksi sovelleta levitettäviin ravintorasvoihin. Kyseiset väittämät sallitaan 
tällä hetkellä ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin nojalla suhteessa yleiseen 
elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevaan direktiiviin ja erityisten kansallisten 
säännösten ja suuntaviivojen perusteella (Itävalta, Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt 
kuningaskunta jne.). Kyseiset väittämät ovat olleet käytössä yli 40 vuotta, ja ne ovat 
edistäneet kuluttajien tietämystä.

Tämä tarkistus korvaa lausuntoluonnoksen tarkistuksen 5.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 71
Johdanto-osan 17 kappale

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

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

kuulemisen jälkeen sallittuja väittämiä 
koskeva luettelo, jossa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. 

Or. en

Perustelu

Puolueettomien tutkijoiden on arvioitava "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat tiedot". Siksi 
elintarviketurvallisuusviraston osallistuminen on tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 72
Johdanto-osan 20 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tarkastelun ja hyväksynnän kohteena pitäisi olla 
väittämän merkitys eikä sen semantiikka.

*** Jos tarkistus otetaan käsiteltäväksi, peruutetaan tarkistus 7. ***

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 73
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa 
ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi
otettava huomioon terveysväittämien 
sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan 

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

varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä. Lupamenettelyn yhteydessä 
kuluttajapaneelia olisi pyydettävä 
arvioimaan väittämän käsittämistä ja 
ymmärtämistä.

Or. en

Perustelu

"On otettava" vahvistaa tekstiä. Kuluttajat saattavat ymmärtää väittämän merkityksen eri 
tavalla kuin mikä on ollut asiantuntijoiden ja/tai alan teollisuuden tarkoitus. Tämän vuoksi 
lupamenettelyyn on sisällytettävä kuluttajapaneeli.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 74
Johdanto-osan 20 kappale

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

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

Or. da

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että terveysväittämät hyväksytään niiden sanamuodon ja esitystavan 
konkreettisen arvioinnin pohjalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 75
Johdanto-osan 21 kappale

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

Or. da

Perustelu

Väittämiä ei pidä hyväksyä, jos tieteellinen riskinarviointi ei tuota kaikkia tietoja, joihin 
riskinhallintaa koskevan päätöksen on perustuttava. Jos huomioon otetaan "muita tärkeitä 
tekijöitä", nämä tekijät on määriteltävä selkeästi ja niitä varten on määritettävä 
arviointiperusteet. Tällöin luodaan vertailuperuste sille, pitääkö väittämä sallia vai kieltää. 
Näiden tekijöiden selkeyttäminen on välttämätöntä, jotta väittämien arviointimenettely voi 
tulla voimaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 76
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

(25 a) Rekisteröityjen tietojen on oltava 
sellaisia, että niitä voidaan vertailla 
jäsenvaltioiden välillä. Yritysten, jotka 
markkinoivat tuotteitaan terveysväittämien 
avulla, on katettava osa valvonnan 
ylimääräisistä kustannuksista.

Or. da

Perustelu

Jotta tietoja voidaan hyödyntää esim. yleisen ravitsemuspolitiikan arvioinnissa ja 
parantamisessa, niitä on voitava vertailla jäsenvaltioiden välillä. Koska on odotettavissa, että 
väittämien salliminen hyödyttää yrityksiä taloudellisesti, sellaisten yritysten, jotka käyttävät 
markkinoinnissaan terveysväittämiä, olisi osallistuttava valvonnan ja seurannan 
kustannuksiin. Geneettisesti muunnettujen organismien yhteydessä ilmenneet ongelmat ovat 
opettaneet, että välttämätön valvonta edellyttää runsaiden taloudellisten resurssien 
saatavuutta ja että lisäkustannukset tulevat veronmaksajien maksettaviksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 77
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Asetuksen säännöksiä sovelletaan 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
terveysväittämien käyttö jo on sallittu.

Or. da

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa terveysväittämät on kielletty osana korkeaa kuluttajansuojatasoa. 
Näiden jäsenvaltioiden ei pidä kuulua asetuksen piiriin, jotta ne voivat säilyttää kieltonsa. 
Sisämarkkinoiden huomioon ottaminen ei voi olla etusijalla kuluttajansuojaan nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 78
1 artiklan 2 kohta 2

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

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
markkinoille saatettujen ja lopulliselle 
kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden, 
mukaan luettuna elintarvikkeet, jotka 
saatetaan markkinoille pakkaamattomina 
tai irtotuotteina, pakkausmerkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin 
ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettavien 
elintarvikkeiden tapauksessa. 

Tätä asetusta ei sovelleta 
tavaramerkkeihin, joiden tapauksessa 
noudatetaan jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädännön 
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 
annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 
89/104/ETY¹ ja yhteisön tavaramerkistä 
20 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
neuvoston direktiivin (EY) N:o 40/94² 
säännöksiä.
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__________
1 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.
2 EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tavaramerkkien tapauksessa kuluttajansuoja voidaan turvata rekisteröinnin yhteydessä 
(tavaramerkeistä annetun direktiivin 89/104 3 artiklan mukaisesti). Tavaramerkkien
sisällyttäminen tähän asetuksen piiriin merkitsisi kaksinkertaista sääntelyä: sekä 
tavaramerkin rekisteröinnin että ravitsemus- ja terveysväittämien tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 79
1 artiklan 2 kohta

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

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

Tätä asetusta ei sovelleta 
tavaramerkkeihin, jotka noudattavat 
direktiivin 89/104/ETY ja asetuksen (EY) 
N:o 40/94 säännöksiä, sellaisina kuin ne 
ovat muutettuina.

Or. nl

Perustelu

Mahdollistetaan olemassa olevien tavaramerkkien säilyttäminen ja niiden käytön jatkuminen.

Säilytetään kuluttajien luottamus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Dam Kristensen

Tarkistus 80
1 artiklan 2 kohta

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

2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevissa kaupallisissa 
tiedotteissa esitettäviin ravitsemus- ja 
terveysväittämiin riippumatta siitä, 
etsitetäänkö ne elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai
mainonnassa, mukaan luettuna 
elintarvikkeet, jotka saatetaan markkinoille 
pakkaamattomina tai irtotuotteina. Asetusta 
sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, 
kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin 
suurtalouksiin toimitettaviin 
elintarvikkeisiin. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asetuksen säännösten piiriin sisällytetään kaiken tyyppiset elintarvikkeita 
koskevat kaupalliset tiedotteet. Myöskään elintarvikkeita, jotka saatetaan markkinoille 
pakkaamattomina tai irtotuotteina, ei jätetä asetuksen säännösten ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Dam Kristensen

Tarkistus 81
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Elintarvikkeen merkinnöissä, 
esillepanossa tai mainonnassa esiintyvää 
tavaramerkkiä, kaupallista merkkiä tai 
kuvitteellista nimeä, jonka kuluttajat voivat 
mieltää ravitsemus- tai terveysväittämäksi, 
voidaan käyttää vain, jos kyseisen 
merkinnän, esillepanon tai mainonnan 
yhteydessä esitetään relevantti siihen 
liittyvä ravitsemus- tai terveysväittämä, joka 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä. Jos 
siis käytetään tavaramerkkiä, kaupallista 
merkkiä tai kuvitteellista nimeä, jossa 
vihjataan tai todetaan, että tuote vaikuttaa 
terveyteen tai tiettyihin sairauksiin, sen 
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yhteydessä on esitettävä terveysväittämä, ja 
jos käytetään tavaramerkkiä, kaupallista 
merkkiä tai kuvitteellista nimeä, jossa 
viitataan tiettyihin ravintoaineisiin ja/tai 
elintarvikkeen ravintoainekoostumukseen, 
sen yhteydessä on esitettävä 
ravitsemusväittämä. Kun kyseessä ovat 
tavaramerkit, kaupalliset merkit tai 
kuvitteelliset nimet, joita on käytetty ennen 
1 päivää tammikuuta 2005, tätä säännöstä 
sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta].

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tavaramerkkejä, kaupallisia merkkejä tai kuvitteellisia nimiä, jotka kuluttajat 
voivat mieltää ravitsemus- ja/tai terveysväittämiksi, säännellään myös asetuksessa esitettyjen 
säännösten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 82
1 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tätä asetusta ei sovelleta 
tavaramerkkeihin, jotka noudattavat 
direktiivin 89/104/ETY ja asetuksen 
(EY) N:o 40/94 säännöksiä.
Muihin kaupallisiin tuotenimiin 
(tapaoikeudelliset tavaramerkit ja 
kaupalliset merkit), joiden käyttö voi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 
ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä 
edellyttäen, että kun kaupallinen merkki 
itsessään on ravitsemus- tai 
terveysväittämä, siihen on liitetty lisäksi 
ravitsemus- tai terveysväittämä, kun nimeä 
käytetään elintarvikkeen merkinnöissä, 
mainonnassa tai esittelyssä. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 83
2 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tavaramerkkilainsäädäntö takaa jo, että harhaanjohtavia merkkejä ei voida rekisteröidä ja 
että sellaiset, jotka on rekisteröity virheellisesti, voidaan poistaa. Lisäksi tavaramerkkejä ei 
pidetä asetuksessa tarkoitetulla tavalla "väittäminä", eivätkä ne riko sen tavoitetta, joka on 
kuluttajien suojeleminen harhaanjohtavilta väittämiltä. Tulevalla direktiivillä sopimattomista
menettelyistä elinkeinotoiminnassa varmistetaan, että tuote täyttää tavaramerkissä esitetyt 
väittämät. Tämä johtaa tarpeettomaan säännösten päällekkäisyyteen asiassa, josta on jo 
säännelty muualla (tavaramerkkilainsäädäntö ja sopimattomat menettelyt 
elinkeinotoiminnassa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 84
2 artiklan 2 kohdan 8 alakohta

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

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää poistaa "keskivertokuluttajan" käsite tästä artiklasta samalla tavoin kuin tehtiin, 
kun kyseessä olivat "sopimattomat menettelyt elinkeinotoiminnassa". Ensisijaisena 
tavoitteena on suojella kuluttajia harhaanjohtavilta väittämiltä, ja on tärkeää, että kaikki 
kuluttajat kuuluvat sen piiriin siten, että herkät kuluttajat otetaan aiheellisesti huomioon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 85
2 artiklan 2 kohdan 8 alakohta

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

Poistetaan.

Or. da

Perustelu

"Keskivertokuluttajan" määritelmä on nykyisellään riittämätön, minkä vuoksi sitä ei voida 
käyttää välineenä, jonka avulla voitaisiin määrittää järkevät kehykset sille, mitä järkevät 
terveysväittämät pitävät sisällään. Olisi kohtuullista, että meillä olisi kriteerit, joiden pohjalta 
voidaan arvioida, koska kuluttajan katsotaan olevan "valistunut" ja "huolellinen". On tärkeää 
selvittää, millä kriteereillä ja mittausmenetelmillä eurooppalainen keskivertokuluttaja 
määritellään, sillä tarkoituksena on välttää tiettyjen kuluttajaryhmien harhaanjohtaminen, ja 
toisaalta tarkoituksena on varmistaa tuottajien mahdollisuudet saada tietoja siitä, miten 
kuluttajat ymmärtävät terveysväittämät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 86
2 artiklan 2 kohdan 8 a alakohta (uusi)

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 87
3 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) – vastata kansallisia ravitsemusohjeita.

Or. da

Perustelu

Ravintotottumukset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja siksi väittämien on vastattava 
kansallisia ravitsemusohjeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 88
4 artiklan otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
edellytykset

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 89
4 artiklan otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
edellytykset

Or. en
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Perustelu

Ravintosisältötyypin määrittelyn on perustuttava tieteelliseen arviointiin, ja elintarvikkeen tai 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin määrittely komissiossa elintarviketurvallisuusviraston 
panoksen pohjalta on tämän asetuksen kulmakivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Toine Manders

Tarkistus 90
4 artikla

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämät

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

1. Komissio esittää 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen antamisesta parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen siitä, onko 
toivottavaa ja toteuttamiskelpoista 
edellyttää elintarvikkeita koskevien 
ravintosisältötyyppien laatimista, kun niistä 
esitetään ravitsemus- ja terveysväittämiä. 

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Kertomus laaditaan viranomaisen 
kuulemisen jälkeen ja sidosryhmien, 
erityisesti elintarviketeollisuuden 
toimijoiden, myötävaikutuksella. Kertomus 
perustuu ruokavalioita ja ravitsemusta sekä 
niillä terveyteen olevia yhteyksiä koskevaan 
tieteelliseen asiantuntemukseen ja siinä 
otetaan huomioon erityisesti:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

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

c) suola/natrium. c) elintarvikkeen yleinen 
ravintoainekoostumus ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

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

Jos kertomuksesta ilmenee, että on 
toivottavaa ja toteuttamiskelpoista 
edellyttää elintarvikkeita koskevien 
ravintosisältötyyppien laatimista, kun niistä 
esitetään ravitsemus- ja terveysväittämiä, 
komissio esittää perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti tähän asetukseen 
muutosta ottaen huomioon kertomuksen, 
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komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

kuulemisten tulokset sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet.

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

Or. nl

Perustelu

Ravintosisältötyypit ovat sekä toivottavuudeltaan että toteutettavuudeltaan kyseenalaisia 
edellytyksiä elintarvikkeista esitettäville ravitsemus- ja terveysväittämille. Elintarvikkeiden 
luokittelu ravintosisällöltään hyviksi tai huonoiksi on merkityksetöntä, koska tärkein tekijä on 
kulutettu määrä. Ravintosisältötyyppien tehokkuus liikalihavuutta vastaan käytettävänä 
aseena on siten täysin epäselvä. Myös tieteellisesti käsite on lapsenkengissään eikä sitä ole 
koskaan testattu sellaisenaan yhdessäkään jäsenvaltiossa. Lisäksi ravintosisältötyyppien 
käyttöönotto on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen valossa erittäin epäilyttävää, eikä 
kyseessä ole lainkaan lainsäädännön piiriin kuuluva asia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 91
4 artikla
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Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Poistetaan.

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

Or. nl

Perustelu

Ravintosisältötyypin ottaminen väittämien käytön lailliseksi kriteeriksi johtaa joidenkin 
tuoteluokkien syrjintään, jota ei pitäisi ilmetä, koska kaikki tuoteluokat saattavat kuulua 
tasapainoiseen ruokavalioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 92
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Komissio vahvistaa 24 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti 
viranomaisen ehdotuksen pohjalta ne 
ravintoaineet ja muut aineet, jotka ovat 
erityisen tärkeitä tasapainoisessa 
ruokavaliossa, ja vahvistaa viitearvot 
niiden saannille.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 93
4 artiklan otsikko ja 1 kohdan 1 alakohta

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

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

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

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyypin määrittelyn on perustuttava tieteelliseen arviointiin, ja elintarvikkeen tai 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin määrittely komissiossa elintarviketurvallisuusviraston 
panoksen pohjalta on tämän asetuksen kulmakivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 94
4 artiklan otsikko ja 1 kohdan 1 alakohta

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
edellytykset

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

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

Or. en

Perustelu

Eri maista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että ravintosisältötyypin vahvistaminen on 
hyvin monimutkainen asia, joka edellyttää riittävästi aikaa ja keskustelua. Koska aihe on 
erittäin poliittinen ja tekninen, sekä Euroopan parlamentin että 
elintarviketurvallisuusviraston olisi osallistuttava prosessiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 95
artiklan 1 kohta, sub1 kohta

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
erityiset edellytykset

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

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

Or. en

Perustelu

Ennen kuin komissio sitoutuu vahvistamaan ravintosisältötyyppejä, sen olisi arvioitava 
järjestelmän toteuttamiskelpoisuus, jotta varmistetaan, että sitä voidaan soveltaa 
puolueettomasti ja tieteellisesti kaikkiin elintarvikkeisiin ja että se auttaa kuluttajia tekemään 
parempia valintoja, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset ravitsemustottumukset 
ja perinteet sekä eri yksilöiden erilaiset tarpeet. Arviointi tulisi antaa 
elintarviketurvallisuusviraston tehtäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 96
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Komissio esittää 24 kuukauden kuluessa 
asetuksen antamisesta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle eurooppalaista 
ruokavaliolinjausta koskevan ehdotuksen. 
Siinä annetaan yleisiä ravinto-ohjeita ja 
toisaalta siinä otetaan huomioon 
kansalliset kulttuuri- ja ruokavalioerot sekä 
WHO:n ja Codex Alimentarius -komission 
työ. Komissio esittää 24 kuukauden 
kuluessa asetuksen antamisesta 23 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
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tiettyjen elintarvikeluokkien erityiset 
ravintosisältökriteerit, joita niiden on 
vastattava, jotta terveysväittämiä voidaan 
esittää.

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyyppien määrittelyn olisi oltava myönteinen eikä kielteinen prosessi, ja 
suuntaviivat olisi kytkettävä kansainväliseen työhön ja niistä olisi sovittava 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 97
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;
– elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys tasapainoisessa ruokavaliossa;
– elintarvikkeen tai elintarvikeluokan 
yleinen ravintoainekoostumus ja sellaisten 
ravintoaineiden ja muiden aineiden osuus, 
joilla tieteellisen todistusaineiston mukaan 
on myönteisiä terveysvaikutuksia sillä 
edellytyksellä, että niitä esiintyy 
elintarvikkeessa luonnostaan.

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyypin määrittelyn on perustuttava tieteelliseen arviointiin, ja elintarvikkeen tai 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin määrittely komissiossa elintarviketurvallisuusviraston 
panoksen pohjalta on tämän asetuksen kulmakivi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 98
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Poistetaan.

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 99
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyypit vahvistetaan 
elintarvikkeita ja elintarvikeluokkia varten 
ottaen huomioon erityisesti seuraavat 
tekijät:

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

a) tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

b) sokerit b) elintarvikkeen tai elintarvikeluokan rooli 
ja merkitys väestön ruokavaliossa yleensä 
ja tarvittaessa tiettyjen riskiryhmien, lapset 
mukaan luettuna, ruokavaliossa erityisesti; 
eri jäsenvaltioiden ravinto- ja 
kulutustottumuksiin on kiinnitettävä 
aiheellista huomiota;

c) suola/natrium. c) elintarvikkeen yleinen 
ravintoainekoostumus ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.
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Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena ei ole itse määritellä ravintosisältötyyppien arviointiperusteita. Siinä 
olisi vain asetettava joustava sääntelykehys ravintosisältötyyppien tekniselle ja tieteelliselle 
määrittelemiselle siten, että varmistetaan, että huomioon otetaan elintarvikkeiden ja 
kuluttajien laaja moninaisuus, joka tekee Euroopan markkinoista monimutkaiset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 100
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Poistetaan.

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot
b) sokerit
c) suola/natrium.

Or. en

Perustelu

Ennen kuin komissio sitoutuu vahvistamaan ravintosisältötyyppejä, sen olisi arvioitava 
järjestelmän toteuttamiskelpoisuus, jotta varmistetaan, että sitä voidaan soveltaa 
puolueettomasti ja tieteellisesti kaikkiin elintarvikkeisiin ja että se auttaa kuluttajia tekemään 
parempia valintoja, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset ravitsemustottumukset 
ja perinteet sekä eri yksilöiden erilaiset tarpeet. Arviointi tulisi antaa 
elintarviketurvallisuusviraston tehtäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 101
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Ravintosisältötyypit vahvistetaan 
elintarvikkeita ja elintarvikeluokkia varten 
ottaen huomioon erityisesti seuraavat 
tekijät:
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a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden määrät elintarvikkeessa;

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

c) suola/natrium. – elintarvikkeen yleinen 
ravintoainekoostumus ja sellaisten 
ravintoaineiden osuus, joilla tieteellisen 
todistusaineiston mukaan on myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyyppien määrittelyn olisi oltava myönteinen eikä kielteinen prosessi, ja 
suuntaviivat olisi kytkettävä kansainväliseen työhön ja niistä olisi sovittava 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 102
4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 103
4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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. 

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

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

Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Määritellessään ravintosisältötyyppiä 
komission on pyydettävä neuvoa 
viranomaiselta ja kuultava sidosryhmiä, 
erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 
kuluttajajärjestöjä.

Or. en
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Perustelu

Ennen kuin komissio sitoutuu vahvistamaan ravintosisältötyyppejä, sen olisi arvioitava 
järjestelmän toteuttamiskelpoisuus, jotta varmistetaan, että sitä voidaan soveltaa 
puolueettomasti ja tieteellisesti kaikkiin elintarvikkeisiin ja että se auttaa kuluttajia tekemään 
parempia valintoja, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset ravitsemustottumukset 
ja perinteet sekä eri yksilöiden erilaiset tarpeet. Arviointi tulisi antaa 
elintarviketurvallisuusviraston tehtäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 104
4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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

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

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

Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyyppien määrittelyn olisi oltava myönteinen eikä kielteinen prosessi, ja 
suuntaviivat olisi kytkettävä kansainväliseen työhön ja niistä olisi sovittava 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 105
4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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

versioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 106
4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 107
4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

Terveysväittämien esittämiseltä 
edellytettävästä ravintosisältötyyppien 
noudattamisesta tehtävät erityiset 
poikkeukset ja tieteellisen kehityksen 
johdosta tapahtuva ajantasaistaminen on 
hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Ravintosisältötyypin määrittelyn on perustuttava tieteelliseen arviointiin, ja elintarvikkeen tai 
elintarvikeluokkien ravintosisältötyypin määrittely komissiossa elintarviketurvallisuusviraston 
panoksen pohjalta on tämän asetuksen kulmakivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 108
4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

Ravitsemus- ja terveysväittämien 
esittämiseltä edellytettävästä 
ravintosisältötyyppien noudattamisesta 
tehtävät poikkeukset ja tieteellisen 
kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 
23 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja täsmällisyyden vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 109
4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

Ravitsemus- ja terveysväittämien 
esittämiseltä edellytettävästä 
ravintosisältötyyppien noudattamisesta 
tehtävät poikkeukset ja tieteellisen 
kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 
23 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Ennen kuin komissio sitoutuu vahvistamaan ravintosisältötyyppejä, sen olisi arvioitava 
järjestelmän toteuttamiskelpoisuus, jotta varmistetaan, että sitä voidaan soveltaa 
puolueettomasti ja tieteellisesti kaikkiin elintarvikkeisiin ja että se auttaa kuluttajia tekemään 
parempia valintoja, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset ravitsemustottumukset 
ja perinteet sekä eri yksilöiden erilaiset tarpeet. Arviointi tulisi antaa 
elintarviketurvallisuusviraston tehtäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 110
4 artiklan 2 kohta

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

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
ravitsemus- ja terveysväittämät sallitaan,
vaikka jokin elintarvikkeeseen sisältyvä 
ravintoaine ylittää ravintosisältötyypin, 
mikäli tieto ravintosisältötyypin ylittävästä 
yksittäisestä ravintoaineesta on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämän rinnalla.

Or. en

Perustelu

Jos elintarvikkeen keskeinen ominaisuus antaa perusteet väittämän esittämiseen, tämä 
ominaisuus on voitava mainita, vaikka osa mahdollisesta ravintosisältötyypistä ylittyisi. 
Tällaisessa tapauksessa elintarvikkeita ja niiden ravintoarvoa koskeva tiedonantovaatimus 
täyttyy myös, jos ravintosisältötyypin ylittävä ravintoaine on selkeästi mainittu terveys- tai 
ravitsemusväittämän rinnalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 111
4 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Toine Manders

Tarkistus 112
4 artiklan 2 kohta

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

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
ravitsemus- ja terveysväittämät sallitaan, 
mikäli tieto ravintosisältötyypin ylittävästä 
yksittäisestä ravintoaineesta on esitetty 
ravitsemus- tai terveysväittämän rinnalla.

Or. nl

Perustelu

Ei olisi oikein kieltää tuotteen todistettujen myönteisten ominaisuuksien mainitsemista vain 
siksi, että tuote sisältää jotakin ainetta enemmän kuin ravintosisältötyypissä on mainittu. 
Esimerkiksi tiedetään hyvin, että juusto sisältää runsaasti kalsiumia, jolla on todistettu olevan 
etuja, mutta vaarana on, että juustotuotteita ei voida markkinoilla viittaamalla tähän, koska 
niiden rasvasisältö ylittää ravintosisältötyypissä mainitun määrän. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että kuluttajat voivat itse valita, mitä elintarvikkeita he päättävät kuluttaa 
selkeän ja rehellisen tiedon pohjalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 113
4 artiklan 2 kohta

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

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
ravitsemus- ja terveysväittämät sallitaan, 
mikäli kuluttajat ravitsemus- ja 
terveysväittämän yhteydessä saavat tietoa 
ravintoaineista, jotka ylittävät 1 kohdan 
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ravitsemusväitteet, mikäli ne ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisia.

mukaisessa ravintosisältötyypissä esitetyt 
määrät. Siihen asti voidaan viitata 
direktiivin 90/496/ETY mukaisesti 
annettuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Toine Manders

Tarkistus 114
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Jos viini ja olut suljetaan ennakolta ravitsemusväittämien soveltamisalan ulkopuolelle, 
kuluttaja ei voi tehdä oikeaan ja täydelliseen tietoon perustuvaa ostopäätöstä. Tämä syrjii 
näitä elintarvikkeita muiden elintarvikkeiden kustannuksella, sillä muissa elintarvikkeissa voi 
olla esimerkiksi maininta "vähäsokerinen". Oluen ja viinin ravitsemusväittämät pitäisi siten 
sallia, jos ne noudattavat liitteen määritelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 115
4 artiklan 3 kohta

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 116
4 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 117
4 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

a) terveysväittämää a) terveysväittämää, paitsi jos se tukee 
kansallisen viranomaisen tai yhteisön 
ilmoituksia alkoholin väärinkäytön 
vaaroista

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

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

Or. en
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Perustelu

Terveysväittämän määritelmää voitaisiin soveltaa kaikkiin alkoholia ja terveyttä koskeviin 
ilmoituksiin, mikä voisi vaarantaa terveysvaroitukset. Siksi asiaa on selvennettävä. 

Joidenkin kuluttajien kannalta on paitsi hyödyllistä niin myös välttämätöntä saada 
ravintotietoa alkoholijuomista, esimerkkinä keliaakikot ja gluteeniton olut. Alkoholijuomista 
olisi voitava esittää ravitsemusväittämiä sikäli kuin ne noudattavat liitteessä annettua 
määritelmää ja täyttävät pakollisia merkintöjä koskevat vaatimukset ja niiden ainesosat 
ilmoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 118
4 artiklan 3 kohdan johdantokappale

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

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

Or. en

Perustelu

Alkoholia sisältäviä ruokia on olemassa, vaikkakin vain vähän, eikä niitä tule jättää asetuksen 
ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 119
4 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeellista kieltää ravitsemus- tai terveysväittämien esittämistä tiettyjen 
elintarvikkeiden tai elintarvikeluokkien yhteydessä, jos ne noudattavat tämän ehdotuksen 
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yleisiä periaatteita ja/tai paikkansapitävyyttä koskevia vaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 120
4 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että kuluttajilta pimitettäisiin ravintosisältötyyppien määrittelyn kautta tietoa 
heidän ruokavalioonsa sisältyvien elintarvikkeiden suhteellisesta arvosta, heitä tulisi valistaa 
elintarvikkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista, heidän ravitsemustarpeistaan ja 
elintarvikkeiden roolista heidän päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 121
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jotta väittämällä varustetun 
elintarvikkeen ravitsemukselliset 
ominaisuudet voidaan kytkeä päivittäiseen 
ruokavalioon liittyviin tarpeisiin, komissio 
määrittelee perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti ja viranomaisen 
lausunnon perusteella ravintoaineiden 
saantiarvojen viitemäärät.

Or. en

Perustelu

Absoluuttiset luvut tai ravintosisältötyypit eivät riitä tiedottamaan kuluttajille heidän 
tarpeistaan. Siksi on tärkeää tiedottaa kuluttajille elintarvikkeiden paikasta tasapainoisessa 
ruokavaliossa ja terveissä elämäntavoissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 122
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jotta väittämällä varustetun 
elintarvikkeen ravitsemukselliset 
ominaisuudet voidaan kytkeä päivittäiseen 
ruokavalioon liittyviin tarpeisiin, komissio 
määrittelee perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti ja viranomaisen 
lausunnon perusteella ravintoaineiden 
saantiarvojen viitemäärät tämän artiklan 
mukaisesti määritellyissä 
ravintosisältötyypeissä käsitetyille 
ravintoaineille. Terveysväittämillä 
varustetuissa merkinnöissä on ilmoitettava 
kunkin ravintoaineen osalta pakkauksen 
sisältö suhteessa päivittäisiin 
saantiarvoihin.

Or. en

Perustelu

Absoluuttiset luvut tai pelkkä määriteltyjen ravintosisältötyyppien noudattaminen eivät riitä 
tiedottamaan kuluttajille heidän tarpeistaan ja siitä, minkä osan näistä tarpeista kyseinen 
elintarvike kattaa. Tarkistuksella pyritään antamaan järkevä sisältö merkinnöissä 
tarjottavalle tiedolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 123
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakijoiden on osoitettava, että 
terveysväittämät todella auttavat kuluttajia 
valitsemaan heidän tuotteensa osaksi 
terveellistä ruokavaliota. 

Or. da
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Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 124
6 artiklan 1 kohta

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

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen asiantuntemukseen, jolla ne on 
osoitettu oikeiksi, ja paikkansapitävyyden 
osoittamisen tason on oltava suhteessa 
väitettyihin etuihin. Tarvittaessa 
ravitsemus- ja terveysväittämien perusteena 
ja paikkansapitävyyden osoituksena 
voidaan myös käyttää turvallista 
käyttöhistoriaa. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 125
6 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Käsitettä "yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö" ei ole määritelty, ja siksi se on 
monitulkintainen. Tieteellisen paikkansapitävyyden osoittamisessa on punnittava näyttöä ja 
sen todennäköisyyttä, että elintarvikkeella tai elintarvikken ainesosalla on yhteys 
terveydelliseen hyötyyn. EU:n ehdotuksissa ei käsitellä konsensustieteiden ja uusien tieteiden 
näkökohtia. Terveysväittämiä pitää voida esittää jo innovointiprosessin alkuvaiheessa, sillä 
muuten tutkimusaloitteet voivat hidastua. Olisi kehitettävä sopivia sanamuotoja ja voitava 
käyttää myös modaaliverbejä ("voi", "saattaa") sekä WHO:n/WCRF:n terminologiaa: 
"vakuuttava", "todennäköinen", "mahdollinen", "riittämätön" näyttö. Tämän huomioon 
ottamiseksi tarkistuksessa ehdotetaan muotoa "hyväksytty tieteellinen asiantuntemus".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 126
artiklan 1 kohta

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

1. Ravitsemus- ja terveysväittämien on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen asiantuntemukseen, jolla ne on 
osoitettu oikeiksi, ja paikkansapitävyyden 
osoittamisen tason on oltava suhteessa 
väitettyihin etuihin.

Or. en

Perustelu

Väittämältä vaadittavan paikkansapitävyyden osoittamisen tason on oltava suhteessa 
väitettyihin etuihin. Kun elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy yksittäisiä väittämiä, se ottaa 
huomioon tieteellisen asiantuntemuksen tiettyjen aineiden/tuotteiden vaikutuksista 
ihmiskehoon. Viraston tulisi lisäksi laatia lupamenettelyssä vaadittavaa dokumentointia 
koskevat ohjeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 127
6 artiklan 2 kohta

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. da

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 128
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää elintarvikealan 
toimijaa tai henkilöä, joka saattaa tuotteen 

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

markkinoille, esittämään tieteellisen näytön
ja asiantuntemuksen, joka vahvistaa tämän 
asetuksen noudattamisen.

Viranomainen laatii tieteellisen 
paikkansapitävyyden osoittamista koskevat 
suuntaviivat, joiden mukaisesti toimijan on 
perusteltava ravitsemus- tai 
terveysväittämän käyttö, ja 
paikkansapitävyyden osoittamiselta 
vaadittavan tason on oltava suhteessa 
esitettyyn väittämään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 129
7 artikla

Ravitsemusta koskeva tieto Poistetaan.
Kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto on 
esitettävä direktiivin 90/496/ETY 
mukaisesti lukuun ottamatta yleisluonteista 
mainontaa.
Terveysväittämien osalta esitettävän tiedon 
on sisällettävä direktiivin 90/496/ETY 
4 artiklan 1 kohdassa määritellyssä 
ryhmässä 2 mainitut kohdat.
Jos ravitsemus- tai terveysväittämä koskee 
ainetta, jota elintarvikkeen 
pakkausmerkinnässä ei ole mainittu, sen 
määrä on ilmoitettava ravintosisältöä 
koskevien tietojen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Käsitettä "yleisesti hyväksytty tieteellinen näyttö" ei ole määritelty, ja siksi se on 
monitulkintainen. Tieteellisen paikkansapitävyyden osoittamisessa on punnittava näyttöä ja 
sen todennäköisyyttä, että elintarvikkeella tai elintarvikken ainesosalla on yhteys 
terveydelliseen hyötyyn. EU:n ehdotuksissa ei käsitellä konsensustieteiden ja uusien tieteiden 
näkökohtia. Terveysväittämiä pitää voida esittää jo innovointiprosessin alkuvaiheessa, sillä 
muuten tutkimusaloitteet voivat hidastua. Olisi kehitettävä sopivia sanamuotoja ja voitava 
käyttää myös modaaliverbejä ("voi", "saattaa") sekä WHO:n/WCRF:n terminologiaa: 
"vakuuttava", "todennäköinen", "mahdollinen", "riittämätön" näyttö. Tämän huomioon 
ottamiseksi tarkistuksessa ehdotetaan muotoa "hyväksytty tieteellinen asiantuntemus"..
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Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 130
6 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Viranomainen laatii tieteellisen 
paikkansapitävyyden osoittamista koskevat 
suuntaviivat, joiden mukaisesti toimijan on 
perusteltava ravitsemus- tai 
terveysväittämän käyttö, ja näytön tason on 
oltava suhteessa esitettyyn väittämään. 

Or. en

Perustelu

Väittämältä vaaditun tieteellisen paikkansapitävyyden on oltava suhteessa väitettyihin 
etuihin. Kun elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy yksittäisiä väittämiä, se ottaa huomioon 
tieteellisen asiantuntemuksen tiettyjen aineiden/tuotteiden vaikutuksista ihmiskehoon. 
Viranomaisen tulisi lisäksi laatia lupamenettelyssä vaadittavaa dokumentointia koskevat 
ohjeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 131
7 artikla

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

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

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

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

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

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

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

a) sen aineen määrä, jota ravitsemus- tai 
terveysväittämä koskee ja jota ei ole 
mainittu elintarvikkeen 
pakkausmerkinnässä, ja

b) tietoa ravitsemus- tai terveysväittämillä 
varustettujen elintarvikkeiden roolista 
tasapainoisessa ruokavaliossa. Tiedot on 
annettava ilmoittamalla väittämällä 
merkittyyn elintarvikkeeseen sisältyvän 
ravintoaineen tai muun aineen määrä 
suhteessa kyseisten aineiden päivittäisiin 
saantisuosituksiin, jotka vahvistetaan 
4 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Phillip Whitehead

Tarkistus 132
7 artikla

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

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

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

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

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

Jos ravitsemus- tai terveysväittämä koskee 
ainetta, jota elintarvikkeen 
pakkausmerkinnässä ei ole mainittu, sen 
määrä on ilmoitettava ravintosisältöä 
koskevien tietojen yhteydessä.
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On erotettava selkeästi toisistaan näissä 
väittämissä käsiteltyjen aineiden 
luonnollinen ja lisätty sisältö.

Or. en

Perustelu

Täydelliset ravintoainemerkinnät ovat sekä ravitsemus- että terveysväittämien kannalta yhtä 
tärkeitä, jotta kuluttajat saavat mahdollisimman laadukasta tietoa. Merkinnöissä ei yleensä 
tehdä eroa tiettyjen aineiden luonnollisen ja lisätyn sisällön välillä. Kyse on kuitenkin 
tietoisen valinnan kannalta tärkeästä asiasta, kun väittämä liittyy tiettyyn ravintoaineeseen tai 
tiettyihin ravintoaineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 133
7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

Kun ravitsemus- tai terveysväittämä on 
esitetty, ravitsemusta koskeva tieto on 
esitettävä direktiivin 90/496/ETY mukaisesti 
lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa, 
tai kun kyseessä ovat direktiivin 
2002/46/EY mukaiset ravintolisät.

Or. en

Perustelu

Ravintoarvomerkinnöistä annettua direktiiviä 90/496/ETY ei sovelleta ravintolisiin. 
Ravintolisien osalta ravintosisältöä koskevat merkintäsäännökset esitetään direktiivissä 
2002/46/EY. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi ja ravintolisien erityisluonteen huomioon 
ottamista varten on suotavaa viitata direktiiviin 2002/46/EY.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 134
10 artiklan otsikko

Erityiset edellytykset Terveysväittämien erityiset edellytykset

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväittämät ovat sallittuja vain, jos ne on 
hyväksytty tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Tämä hyväksymismenettely menee 
kuitenkin liian pitkälle, sillä se kattaa myös tunnustetut ja tieteellisesti todistetut väittämät, 
jotka eivät johda kuluttajia harhaan. Menettely on myös byrokraattinen ja epäkäytännöllinen 
eikä lainkaan hyväksyttävä varsinkaan Lissabonin strategian valossa. Elintarvikealan 
toimijoilla olisi oltava oikeus jatkaa ilmoitettujen terveysväittämien käyttämistä, vaikka ne 
eivät sisältyisikään 12 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 135
10 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväittämät ovat sallittuja vain, jos ne on 
hyväksytty tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Tämä hyväksymismenettely menee 
kuitenkin liian pitkälle, sillä se kattaa myös tunnustetut ja tieteellisesti todistetut väittämät, 
jotka eivät johda kuluttajia harhaan. Menettely on myös byrokraattinen ja epäkäytännöllinen 
eikä lainkaan hyväksyttävä varsinkaan Lissabonin strategian valossa. Elintarvikealan 
toimijoilla olisi oltava oikeus jatkaa ilmoitettujen terveysväittämien käyttämistä, vaikka ne 
eivät sisältyisikään 12 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 136
10 artiklan 2 kohta

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

2. Jos elintarvikealan toimijat haluavat 
esittää terveysväittämiä, jotka eivät sisälly 
12 ja 13 artiklan soveltamisalaan, niiden 
on viimeistään silloin, kun tuote saatetaan 
ensimmäistä kertaa markkinoille, 
ilmoitettava asiasta jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
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toimittamalla tälle malli tuotteessa 
käytettävästä pakkausmerkinnästä sekä 
luonnos mainosmateriaalista. 
Suoritetun seurannan perusteella 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi vaatia tuotteen valmistajaa tai 
maahantuojaa esittämään tieteellisiä 
tutkimuksia ja tietoja, jotka osoittavat, että 
käytetty terveysväittämä on tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen. 
Ilmoitusasiakirjat ja väittämän perusteluksi 
esitetyt asiakirjat toimitetaan komissiolle, 
joka päättää asiasta. Jos väittämää ei 
hyväksytä, tuotteen valmistajaa tai 
maahantuojaa pyydetään muuttamaan 
väittämää tai poistamaan se 
pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta 
kohtuullisen ajan kuluessa.

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväittämät ovat sallittuja vain, jos ne on 
hyväksytty tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Tämä hyväksymismenettely menee 
kuitenkin liian pitkälle, sillä se kattaa myös tunnustetut ja tieteellisesti todistetut väittämät, 
jotka eivät johda kuluttajia harhaan. Menettely on myös byrokraattinen ja epäkäytännöllinen 
eikä lainkaan hyväksyttävä varsinkaan Lissabonin strategian valossa. Elintarvikealan 
toimijoilla olisi oltava oikeus jatkaa ilmoitettujen terveysväittämien käyttämistä, vaikka ne 
eivät sisältyisikään 12 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 137
10 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) tarvittaessa varoitus nauttimisen 
mahdollisista sivuvaikutuksista.

Or. da

Perustelu

Tuotteisiin voidaan lisätä vitamiineja, joilla on joidenkin ryhmien kannalta sivuvaikutuksia. 
Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi kuluttajat on tehtävä tietoisiksi tästä. 
Esimerkiksi Becel pro.aktiv -levitteeseen on lisätty kasvissteroleja, jotka heikentävät 
kartenoidien (A-vitamiinin esiaste) imeytymistä ja alentavat kolesterolia myös niissä 
henkilöissä, joiden kolesteroliarvot eivät ole kohonneet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 138
11 artikla

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

Or. en

Perustelu

Kyseessä on ylettömän raskas asetus, joka olisi ristiriidassa jäsenvaltioiden lakien kanssa, 
kuten Yhdistyneen kuningaskunnan terveysministeriön "5 päivässä" -kampanja hedelmien ja 
vihannesten käytön puolesta. Lisäksi 11 artikla on tarpeeton, koska kaikki väittämät olisi 
alistettava ennakkohyväksyntään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 139
11 artikla

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

Or. en

Perustelu

Artikla on poistettava, koska se sisältää säännöksiä, jotka syrjivät perusteettomasti joitakin 
terveysväittämiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 140
11 artikla

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat rajoitukset

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Terveysväittämät, joissa viitataan 
elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosien 
yleisiin etuihin hyvän terveyden tai 
hyvinvoinnin kannalta, on muotoiltava 
siten, että ne vastaavat väittämän 
perusteena olevia erityisiä todisteita ja 
kuluttajien käsitystä. Terveydellisiä etuja 
koskeva lausuma ei saa mennä todisteita 
pitemmälle, hämätä kuluttajaa tai johtaa 
tätä harhaan.

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

2. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

a) väittämät, joissa annetaan ymmärtää, 
että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä 
voi olla terveysvaikutuksia
b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
painon alenemisen nopeuteen tai määrään 
kyseisillä väittämillä varustettujen 
tuotteiden käytön seurauksena.
2 a. Seuraavat terveysväittämät ovat 
sallittuja ainoastaan, jos ne ovat saaneet 
10 artiklan 1 kohdassa, 12 artiklassa ja 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
hyväksynnän: 
a) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen
b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihtumiseen, painonhallintaan, 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen.
2 b. Väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten, heidän yhdistystensä tai 
yleishyödyllisten järjestöjen antamiin 
suosituksiin tai lääketieteellisiin 
lausuntoihin, ovat sallittuja ainoastaan, jos 
niissä noudatetaan suuntaviivoja, jotka 
komissio laatii [...] mennessä kuluttajien ja 
elintarvikealan edustajia tai muita 
sidosryhmiä kuultuaan 23 artiklan 
mukaista menettelyä noudattaen. 

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 141
11 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

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

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille, ellei 
väittämien tieteellistä paikkansapitävyyttä 
voida osoittaa

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen, ellei 
väittämien tieteellistä paikkansapitävyyttä 
voida osoittaa

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

On syytä yhtyä komission kantaan harhaanjohtavista, virheellisistä ja epäsuorista 
väittämistä. Jos väittämän tieteellinen paikkansapitävyys kuitenkin voidaan osoittaa ja 
näyttää toteen, sen käyttöä ei pitäisi kieltää. Ei pitäisi myöskään estää kansallisten 
viranomaisten tunnustamia järjestöjä ja muita tahoja esittämästä väittämiä, joiden 
tieteellinen paikkansapitävyys on osoitettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney

Tarkistus 142
11 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

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

a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille, ellei 
väittämien tieteellistä paikkansapitävyyttä 
voida osoittaa

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen, ellei 
väittämien tieteellistä paikkansapitävyyttä 
voida osoittaa

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

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

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 

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

asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia; tätä 
rajoitusta ei sovelleta väittämiin, joiden 
tieteellinen paikkansapitävyys on osoitettu 
ja joissa viitataan kansallisten 
viranomaisten virallisesti tunnustamien 
järjestöjen tai yleishyödyllisten tahojen 
antamiin neuvoihin.

Or. en

Perustelu

On syytä yhtyä komission kantaan harhaanjohtavista, virheellisistä ja epäsuorista 
väittämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 143
11 artiklan 1 kohta

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat rajoitukset

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:

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

a) väittämät, joiden mukaan elintarvikkeen 
nauttimatta jättämisellä voi olla 
terveysvaikutuksia

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen 

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

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

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

d) väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 

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

asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
järjestöjen antamaan neuvoon.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan riittävä joustavuus, jotta katetaan kaikki 
harhaanjohtavat väittämät. Artiklalla pyritään kieltoon ilman turhan monia yksityiskohtia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 144
11 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja, ellei niitä ole 
nimenomaisesti sallittu 10 artiklan 
1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa hyväksynnissä:

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

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

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

b) rajoittamatta direktiivin 96/8/EY 
soveltamista väittämät, joissa viitataan 
laihdutukseen tai painon hallintaan tai 
näläntunteen vähenemiseen, 
kylläisyydentunteen lisääntymiseen tai 
ruokavalion energiasisällön 
vähentymiseen.

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

Perustelu

Joustavuudella noudatetaan markkinoiden todellisuutta ja toimitaan johdonmukaisesti 
1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 145

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

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

Or. en

Perustelu

Komission esittämässä muodossa ehdotus kieltäisi hyväntekeväisyysjärjestöjen logojen käytön 
elintarvikkeiden pakkauksessa ja haittaisi hyväntekeväisyyspyrkimyksiä koota varoja 
terveystutkimusta, koulutusta ja hoitoa varten. Tällä tarkistuksella suojellaan tällaisia 
hyödyllisiä toimintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 146
11 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 11 artiklan täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen laatiminen edellyttää 
asiantuntemusta. Lisäksi sidosryhmien ja kuluttajien kuulemisia olisi myös järjestettävä, jotta 
taataan direktiivin käyttökelpoisuus pitämällä sen täytäntöönpano vankasti markkinoiden 
todellisuuden yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 147
12 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 148
12 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön perustuvien väittämien luettelon tulisi sisältää 
väittämät elintarvikkeista, joiden tiedetään vähentävän tiettyjen sairauksien riskiä, esim. 
hedelmien ja vihannesten rooli tiettyjen syöpäsairauksien riskien vähentäjinä. Väittämät on 
usein suunnattu erityisryhmille, joilla saattaa olla enemmän tietoa tietystä elintarvikkeesta ja 
ravintoaineesta tai muusta aineesta kuin keskivertokuluttajalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 149
12 artiklan1 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että valmistajat voivat mukauttaa tapaansa välittää tietoa tieteestä ja 
väittämän sanamuotoa eri kielillä siten, että väittämä on helposti ymmärrettävissä tietyssä 
yhteydessä tai kansallisessa tilanteessa. Alan on myös voitava tarkistaa väittämiään ja 
viestejään jatkuvasti kuluttajien käsityskyvyn kehittyessä. Kiinteiden väittämien sijasta olisi 
siten harkittava luetteloa ravintoaineiden ja aineiden välisistä yhteyksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 150
12 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevasta 10 artiklan 1 kohdasta
poiketen ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 

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

mukaan luettuna vakiintuneet väittämät 
sairauden riskien vähentämisestä, jotka 
perustuvat yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen asiantuntemukseen ja jotka 
keskivertokuluttaja ymmärtää helposti, 
voidaan esittää, mikäli ne perustuvat
2 kohdassa esitettyyn luetteloon.

Or. en

Perustelu

Vakiintuneiden terveysväittämien luettelo vähentää sitä byrokraattista vaikutusta, joka 
asetusehdotuksessa edellytetyillä laajoilla lupamenettelyasiakirjoilla on pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Luettelo vähentää myös elintarviketurvallisuusviraston työmäärää. 
Jotta luettelosta kuitenkin tulisi mahdollisimman kattava, siihen olisi koottava 
väittämäehdotuksia paitsi jäsenvaltioilta niin myös eri sidosryhmiltä (esim. 
kuluttajajärjestöiltä ja teollisuudelta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 151
12 artiklan 2 kohdan 1–2 alakohta

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 152
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Vakiintuneiden terveysväittämien luettelo vähentää sitä byrokraattista vaikutusta, joka 
asetusehdotuksessa edellytetyillä laajoilla lupamenettelyasiakirjoilla on pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Luettelo vähentää myös elintarviketurvallisuusviraston työmäärää. 
Jotta luettelosta kuitenkin tulisi mahdollisimman kattava, siihen olisi koottava 
väittämäehdotuksia paitsi jäsenvaltioilta niin myös eri sidosryhmiltä (esim. 
kuluttajajärjestöiltä ja teollisuudelta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 153
12 artiklan 2 kohta

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

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

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

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

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

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

Perustelu

On erittäin tärkeää, että valmistajat voivat mukauttaa tapaansa välittää tietoa tieteestä ja
väittämän sanamuotoa eri kielillä siten, että väittämä on helposti ymmärrettävissä tietyssä 
yhteydessä tai kansallisessa tilanteessa. Alan on myös voitava tarkistaa väittämiään ja 
viestejään jatkuvasti kuluttajien käsityskyvyn kehittyessä. Kiinteiden väittämien sijasta olisi 
siten harkittava luetteloa ravintoaineiden ja aineiden välisistä yhteyksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 154
12 artiklan kohta 3

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

3. Alkaen tämän asetuksen voimaantulosta 
ja siihen asti, kun on kulunut 12 kuukautta 
toisen kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun luettelon hyväksymisestä, 
1 kohdassa mainittuja terveysväittämiä 
voidaan tehdä toimijoiden vastuulla, mikäli 
väitteet ovat tämän asetuksen ja niihin 
sovellettavien kansallisten säännösten 
mukaisia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 155
13 artiklan kohta 2

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

Poistetaan.

Or. da
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Perustelu

Väittämän vaikutus on harhaanjohtava, jos sairastumisriskiin liittyy useita ja/tai 
merkittävämpiä tekijöitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 156
14 artiklan 1 kohta

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

1. Jos kyseessä ovat terveysväittämät, jotka 
eivät kuulu 12 artiklan soveltamisen piiriin, 
ja sairauden riskin vähentämistä koskevat 
väittämät, viranomaiselle on toimitettava 
hakemus 10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksynnän saamiseksi.

Viranomaisen on Viranomaisen on

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

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

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville
c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 157
14 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 158
14 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kilpailun suojelun ja innovatiivisuuden tukemisen nimissä on perusteetonta sekä tarjota 
kaikille jäsenvaltioille oikeus tutustua asiakirjoihin että antaa suurelle yleisölle mahdollisuus 
tutustua yhteenvetoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 159
14 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 160
14 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetuista asiakirjoista.

Or. en

Perustelu

Kilpailun suojelun ja innovatiivisuuden tukemisen nimissä on perusteetonta sekä tarjota 
kaikille jäsenvaltioille oikeus tutustua asiakirjoihin että antaa suurelle yleisölle mahdollisuus 
tutustua yhteenvetoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 161
14 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) terveysväittämään liittyvät suoritetut 
tutkimukset, saatavana olevat puolueettomat 
vertailututkimukset ja muu käytettävissä 
oleva aineisto sen osoittamiseksi, että väite 
täyttää tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset

c) terveysväittämään liittyvät suoritetut 
tutkimukset, saatavana olevat puolueettomat 
vertailututkimukset ja muu käytettävissä 
oleva aineisto, mukaan lukien kuluttajien 
käsitys väittämästä, sen osoittamiseksi, että 
väite täyttää tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset

Or. da

Perustelu

Tähän mennessä on tehty liian vähän tutkimuksia siitä, miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
käsittävät eri tyyppiset väittämät. Tämä asia on selvitettävä. Jos valmistajilla ei ole 
dokumentoitua tietoa siitä, että kuluttajat pystyvät ymmärtämään väittämän ja sen ansiosta 
käyttämään tuotetta oikein, sekä kuluttajan että tuottajan kannalta on yhdentekevää, että 
mainitulle väittämälle haetaan esittämislupaa. Näiden tietojen tuottamisen ja tutkimusten 
laatimisen on näin ollen oltava ensi sijassa hakijan tehtävänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 162
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Vaikka tieteellisen paikkansapitävyyden ja väittämän sisällön väliselle yhteydelle olisikin 
saatava hyväksyntä, on tärkeää antaa valmistajille jonkin verran joustavuutta sen suhteen, 
miten he esittävät väittämän. 

Komission ehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa oteta tätä huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 163
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 164
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

On perusteetonta vaatia hakijaa esittämään väittämän sanamuoto kaikkien jäsenvaltioiden 
kielillä. Riittää, kun kuvataan väittämän peruselementit. Kun väittämää sovelletaan 
yksittäisissä maissa, valmistajat tarkkailevat, miten kuluttajat ottavat sen vastaan, ja 
mukauttavat sen sanamuotoa siten, että tuotteen eduista kertova sanoma menee ihanteellisella 
tavalla perille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Tarkistus 165
14 artiklan 2 kohdan e alakohta
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e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset

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

Or. es

Perustelu

Komission ehdottamassa menettelyssä ei oteta huomioon sitä, että on huomattava kuluttajien 
tietämyksessä ja käsityksissä tapahtuva kehitys (mitä ei tietenkään voida arvioida etukäteen). 
Tämä saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa valmistaja hakevat hyväksyntää jo hyväksytyn 
väittämän erilaiselle sanamuodolle, mikä kaksinkertaistaisi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen työn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 166
14 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) yhteenveto asiakirjoista. f) tieteellinen näyttö, joka vastaa 
väittämissä mainittujen hyötyjen luonnetta

Or. en

Perustelu

Vaikka tieteellisen näytön ja väittämän sisällön väliselle yhteydelle olisikin saatava 
hyväksyntä, on tärkeää antaa valmistajille jonkin verran vapautta sen suhteen, miten he 
esittävät väittämän. 

Komission ehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa oteta tätä huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 167
14 artiklan 2 kohdan f a alakohta(uusi)

f a) yhteenveto asiakirjoista.

Or. en

Perustelu

Vaikka tieteellisen näytön ja väittämän sisällön väliselle yhteydelle olisikin saatava 
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hyväksyntä, on tärkeää antaa valmistajille jonkin verran vapautta sen suhteen, miten he 
esittävät väittämän. 

Komission ehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa oteta tätä huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 168
14 artiklan 4 kohta

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

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista yksityiskohtaiset 
ohjeet hakemusten laadintaa ja esittämistä 
varten. Hakijoilla on oikeus puolustaa 
hakemuksiaan viranomaisen edessä ja 
oikeus antaa lisätietoja sinä aikana, kun 
asiakirja on viranomaisen arvioitavana.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 169
14 artiklan 4 kohta

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

4. Viranomainen julkaisee ennen tämän 
asetuksen soveltamista yksityiskohtaiset 
ohjeet hakemusten laadintaa ja esittämistä 
varten. Hakijoilla on oikeus puolustaa 
hakemuksiaan viranomaisen edessä ja 
oikeus antaa lisätietoja sinä aikana, kun 
asiakirja on viranomaisen arvioitavana.

Or. en

Perustelu

Väittämien hyväksyntää koskevissa säännöissä hakijoille olisi annettava mahdollisuus 
perustella asiakirjassa esitettyjä väitteitä ja tarvittaessa täydentää asiakirjaa tai jättää 
lisäselvityksiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 170
15 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 171
15 artiklan 2 kohta

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

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa 
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa. Hakijalla on oltava suora 
yhteys viranomaisen asiasta vastaavaan 
lautakuntaan sekä oikeus tulla kuulluksi ja 
täydentää asiakirjaa tarkemmilla tiedoilla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 172
15 artiklan 2 kohta

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

2. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään hakemuksessa 
ilmoitettuja yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa. Hakijalla on oltava suora 
yhteys viranomaisen asiasta vastaavaan 
lautakuntaan sekä oikeus tulla kuulluksi ja 
täydentää asiakirjaa tarkemmilla tiedoilla.

Or. en
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Perustelu

Jos elintarviketurvallisuusvirastolta poistetaan mahdollisuus vaatia hakijalta lupamenettelyn 
aikana vapaasti asiakirjoja, lupamenettely suojataan virkamiesten mielivallalta. Toisaalta on 
tärkeää antaa hakijalle mahdollisuus antaa lisäselvityksiä ja tarvittaessa täydentää 
asiakirjaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 173
15 artiklan 3 kohta

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto
on osoitettu oikeaksi tieteellisellä näytöllä

a) terveysväittämä on osoitettu oikeaksi 
tieteellisen asiantuntemuksen avulla

b) terveysväittämän sanamuoto täyttää tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset

b) terveysväittämä täyttää tässä asetuksessa 
säädetyt edellytykset

c) terveysväittämän sanamuoto on 
kuluttajan kannalta ymmärrettävä ja 
mielekäs.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 174
15 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto on 
osoitettu oikeaksi tieteellisellä näytöllä

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto on 
osoitettu oikeaksi tieteellisen 
asiantuntemuksen avulla

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että asian käsittely perustuu laajempaan tieteelliseen 
asiantuntemukseen kuin vain tieteelliseen näyttöön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 175
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) väittämän sanamuodon olennaiset osat 
kaikilla yhteisön kielillä

Or. en

Perustelu

Vaikka tieteellisen näytön ja väittämän sisällön väliselle yhteydelle olisikin saatava 
hyväksyntä, on tärkeää antaa valmistajille jonkin verran vapautta sen suhteen, miten he 
esittävät väittämän. 

Komission ehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa oteta tätä huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 176
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän sanamuodon 
olennaiset osat kaikilla yhteisön kielillä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Tarkistus 177
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) väittämän sanamuodon olennaiset osat 
kaikilla yhteisön kielillä

Or. es

Perustelu

Komission ehdottamassa menettelyssä ei oteta huomioon sitä, että on huomattava kuluttajien 
tietämyksessä ja käsityksissä tapahtuva kehitys (mitä ei tietenkään voida arvioida etukäteen). 
Tämä saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa valmistaja hakevat hyväksyntää jo hyväksytyn 
väittämän erilaiselle sanamuodolle, mikä kaksinkertaistaisi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen työn.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 178
15 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Hakijalla on kuukauden ajan oikeus 
hakea muutosta viranomaisen kielteiseen 
tai ehdolliseen myönteiseen arvioon 
väittämän tieteellisistä perusteista.

Or. en

Perustelu

Hakijalle olisi annettava oikeus hakea muutosta väittämän hyväksyntää koskevasta 
hakemuksesta tehtyyn kielteiseen tai ehdolliseen myönteiseen päätökseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 179
18 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) luettelon hylätyistä terveysväittämistä. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyssä hylättyjen väittämien julkaisemisesta on haittaa alan oikeudenmukaiselle 
kilpailulle ja innovatiivisuudelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 180
19 artikla

Tietosuoja Luottamuksellisuus
1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 
14 artiklan 2 kohdan mukaan 
hakemusasiakirjoihin liitettäviä tietoja ei 
voida käyttää myöhemmän hakijan 
hyödyksi seitsemän vuoden aikana 
hyväksymispäivästä lukien, paitsi jos 

1. Hakija voi ilmoittaa, mitkä hänen tämän 
asetuksen mukaisesti antamistaan tiedoista 
on käsiteltävä luottamuksellisina sen 
tähden, että niiden paljastaminen voisi 
huomattavasti heikentää hänen 
kilpailuasemaansa. Hakijan on tällöin 
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kyseinen hakija on sopinut aiemman 
hakijan kanssa tällaisen tiedon käytöstä 
sekä

ilmoitettava syyt, jotka voidaan varmentaa.

a) tieteelliset tutkimustiedot ja muut tiedot 
on merkitty aiemman hakijan teollis- ja 
tekijänoikeuksiin kuuluviksi aiempaa 
hakemusta tehtäessä

2. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja lukuun ottamatta komissio määrittää 
hakijaa kuultuaan, mitä tietoja pidetään 
luottamuksellisina, ja ilmoittaa hakijalle 
päätöksestään.

b) aiemmalla hakijalla on ollut 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon 
aiempaa hakemusta tehtäessä

3. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:

c) terveysväittämän hyväksyminen on 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisen tiedon 
esittämistä.

a) elintarvikkeen nimi ja tärkeimmät 
ominaispiirteet, jotka kertovat
elintarvikkeen vaikutuksesta terveyteen

2. Ennen 1 kohdassa mainitun seitsemän 
vuoden määräajan päättymistä 
myöhemmällä hakijalla ei ole oikeutta 
käyttää viittauksia tietoihin, jotka on 
merkitty aiemman hakijan teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseksi, ellei komissio 
erikseen päätä, että terveysväittämän 
hyväksyminen ei edellytä tai ei olisi 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta tämän 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisen tiedon 
esittämistä.

b) tarvittaessa in vitro -malleilla, eläimillä 
ja ihmisillä tehtyjen kokeiden tulokset, 
joilla on merkitystä arvioitaessa 
elintarvikkeen ja sen ainesosien vaikutusta 
ihmisten ravitsemukseen ja terveyteen

c) elintarvikkeen tai sen ainesosien 
pääominaisuuksien havaitsemiseen tai 
määrälliseen luokitteluun käytettävät 
menetelmät virallisen valvonnan tarpeiden 
mukaan.
4. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki 
hallussaan olevat tiedot, mukaan lukien 
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisiksi 
luokitellut tiedot.
5. Käsitellessään hakemuksia, joissa 
pyydetään saada tutustua viranomaisen 
hallussa oleviin asiakirjoihin, 
viranomaisen on sovellettava periaatteita, 
joista on säädetty 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
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Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi¹.
6. Jäsenvaltiot, komissio ja viranomainen 
käsittelevät luottamuksellisina kaikkia 
tietoja, jotka on luokiteltu sellaisiksi 
2 kohdan nojalla, paitsi jos niiden 
julkistaminen on aiheellista ihmisten 
terveyden suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden 
on käsiteltävä tämän asetuksen nojalla 
saatuihin asiakirjoihin tutustumista 
koskevat pyynnöt asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 5 artiklan mukaisesti.
7. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, jäsenvaltiot, komissio ja 
viranomainen käsittelevät 
luottamuksellisina kaupalliset tiedot ja 
liikesalaisuudet, mukaan lukien tutkimus-
ja kehitystiedot, sekä tiedot, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä.
__________
¹ EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 181
19 a artikla (uusi)

19 a artikla
Luottamuksellisuus

1. Hakija voi ilmoittaa, mitkä hänen tämän 
asetuksen mukaisesti antamistaan tiedoista 
on käsiteltävä luottamuksellisina sen 
tähden, että niiden paljastaminen voisi 
huomattavasti heikentää hänen 
kilpailuasemaansa. Hakijan on tällöin 
ilmoitettava syyt, jotka voidaan varmentaa.
2. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja lukuun ottamatta komissio määrittää 
hakijaa kuultuaan, mitä tietoja pidetään 
luottamuksellisina, ja ilmoittaa hakijalle 
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päätöksestään.
3. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:
a) elintarvikkeen nimi ja tärkeimmät 
ominaispiirteet, jotka kertovat 
elintarvikkeen vaikutuksesta terveyteen
b) tarvittaessa in vitro -malleilla, eläimillä 
ja ihmisillä tehtyjen kokeiden tulokset, 
joilla on merkitystä arvioitaessa 
elintarvikkeen ja sen ainesosien vaikutusta 
ihmisten ravitsemukseen ja terveyteen
c) elintarvikkeen tai sen ainesosien 
pääominaisuuksien havaitsemiseen tai 
määrälliseen luokitteluun käytettävät 
menetelmät virallisen valvonnan tarpeiden 
mukaan.
4. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki 
hallussaan olevat tiedot, mukaan lukien 
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisiksi 
luokitellut tiedot.
5. Käsitellessään hakemuksia, joissa 
pyydetään saada tutustua viranomaisen 
hallussa oleviin asiakirjoihin, 
viranomaisen on sovellettava periaatteita, 
joista on säädetty 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi¹. 
6. Jäsenvaltiot, komissio ja viranomainen 
käsittelevät luottamuksellisina kaikkia 
tietoja, jotka on luokiteltu sellaisiksi 
2 kohdan nojalla, paitsi jos niiden 
julkistaminen on aiheellista ihmisten 
terveyden suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden 
on käsiteltävä tämän asetuksen nojalla 
saatuihin asiakirjoihin tutustumista 
koskevat pyynnöt asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 5 artiklan mukaisesti.
7. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, jäsenvaltiot, komissio ja 
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viranomainen käsittelevät 
luottamuksellisina kaupalliset tiedot ja 
liikesalaisuudet, mukaan lukien tutkimus-
ja kehitystiedot, sekä tiedot, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä.
__________
¹ EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen tietosuoja on välttämätöntä, jos halutaan kannustaa tutkimusinvestointeja, 
edistää innovointia ja varmistaa reilu kilpailu. Käytännössä yksinomainen oikeus teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tietoon ei aina riitä, koska kliiniset tutkimukset suoritetaan yleensä 
yhteistyössä kolmansien osapuolten, esimerkiksi yliopistojen, kanssa. Useimmiten valmistajat 
myöntävät yliopistoille oikeuden käyttää tietoja opetustarkoitukseen, julkaistavaksi ja 
jatkotutkimuksiin.

*** Jos tarkistus otetaan käsiteltäväksi, peruutetaan tarkistus 33. ***

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 182
19 a artikla (uusi)

19 a artikla
Tietosuoja

1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 
10 artiklan mukaan hakemusasiakirjoihin 
liitettäviä tietoja, jotka on suojattu 
19 artiklan nojalla, ei voida käyttää toisen 
hakijan hyödyksi seitsemän vuoden aikana 
hyväksymispäivästä lukien, paitsi jos 
kyseinen hakija on sopinut edellisen 
hakijan kanssa tällaisen tiedon käytöstä.
2. Seitsemän vuoden määräajan 
umpeuduttua viranomainen voi käyttää 
hakemusasiakirjoihin sisältyvien 
tieteellisten tietojen perusteella suoritetun 
arvion tuloksia tai osaa niistä toisten 
hakijoiden hyödyksi.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 183
19 b artikla (uusi)

19 b artikla
Saatujen oikeuksien kunnioittaminen

Terveysväittämää koskevan hakemuksen 
jättäminen, ilmoitus hakemuksen 
vastaanottamisesta tai hyväksynnän 
myöntäminen eivät vaikuta teollis- tai 
tekijänoikeuksiin, joita hakijalla voi olla 
kyseisen väittämän tai 
hakemusasiakirjoihin sisältyvien tietojen 
osalta. Edellä mainitut oikeudet otetaan 
huomioon yhteisön oikeuden mukaisesti tai 
sellaisten kansallisten säännösten 
mukaisesti, jotka eivät ole ristiriidassa 
yhteisön säännösten kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 184
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Sen estämättä, mitä direktiivin 2002/46/EY 
3 ja 4 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi 
ilman aikarajoitusta sallia, että sen alueella 
myydään ja pidetään kaupan sellaisia 
ravintolisätuotteita, jotka sisältävät 
vitamiineja ja kivennäisaineita, joita ei ole 
lueteltu direktiivin liitteessä I, tai jotka ovat 
sellaisessa muodossa, jota ei mainita 
direktiivin liitteessä II esitetyssä luettelossa, 
edellyttäen että:
a) kyseistä vitamiinia tai kyseisiä 
kivennäisaineita sisältäviä aineita 
käytetään yhdessä tai useammassa 
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ravintolisässä, joka oli yhteisössä kaupan 
12 päivänä heinäkuuta 2002, ja 
b) viranomainen ei ole antanut kielteistä 
lausuntoa kyseisen vitamiinin tai 
kivennäisaineen käytöstä sinänsä tai sen 
käytöstä kyseisessä muodossa ravintolisien 
valmistuksessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla noudatetaan toissijaisuusperiaatetta myöntämällä jäsenvaltioille oikeus 
suojella kansalaistensa terveyttä, mutta samalla halutaan välttää se, että tuotteet, joita on 
myyty turvallisesti yksittäisissä jäsenvaltioissa jo useiden vuosien ajan, joudutaan vetämään 
myynnistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 185
20 b artikla (uusi)

20 b artikla
Sen estämättä, mitä direktiivin 2002/46/EY 
3 ja 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat sallia, että niiden alueella myydään 
ja pidetään kaupan sellaisia 
ravintolisätuotteita, joiden sisältämien 
vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät tai 
muodot poikkeavat direktiivin 5 artiklan 
4 kohdassa mukaisesti mahdollisesti 
vahvistetuista arvoista sillä edellytyksellä, 
että tuote on tämän asetuksen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 186
22 artiklan 1 kohta

1. Mikäli jäsenvaltio voi perustellusti katsoa, 
että väittämä ei ole tämän asetuksen 
mukainen tai että 7 artiklassa tarkoitettu 
tieteellinen näyttö on riittämätöntä, kyseinen 
jäsenvaltio voi väliaikaisesti keskeyttää 
väittämän käytön alueellaan.

1. Mikäli jäsenvaltio voi 12 artiklan 
3 kohdan yhteydessä perustellusti katsoa, 
että väittämä ei ole tämän asetuksen 
mukainen tai että 6 artiklassa tarkoitettu 
tieteellinen näyttö on riittämätöntä, kyseinen 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota tutkimaan 
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kyseisen elintarvikkeen merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa käytetyn 
väittämän paikkansapitävyyden.

Jäsenvaltion on ilmoitettava 
keskeyttämisestä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle sekä perusteltava 
keskeyttäminen.

Jäsenvaltion on ilmoitettava pyynnöstään
muille jäsenvaltioille ja toimijalle sekä 
perusteltava pyyntönsä. Jäsenvaltio ei voi
kieltää väittämän käyttöä ennen kuin 
komissio on tehnyt tämän asiassa 
päätöksen tämän asetuksen 23 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Realistinen lähestymistapa on tärkeä.

Perusteellinen analyysi (mm. tieteellisten todisteiden analyysi) on tarpeen ennen tällaisia 
toimenpiteitä (väittämien käytön keskeyttäminen jäsenvaltion alueella).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 187
22 artiklan kohta 3

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio 
voi pitää keskeyttämisen voimassa siihen 
asti, kunnes 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
on annettu sille tiedoksi.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Realistinen lähestymistapa on tärkeä.

Perusteellinen analyysi (mm. tieteellisten todisteiden analyysi) on tarpeen ennen tällaisia 
toimenpiteitä (väittämien käytön keskeyttäminen jäsenvaltion alueella).

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 188
25 artikla

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
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ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 6 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti
ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa 
muutosehdotukset tähän asetukseen.

ja neuvostolle viimeistään ... [julkaisupäivää 
seuraavan viidennen kuukauden viimeisenä 
päivänä + 3 vuotta] kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, erityisesti 
ravitsemus- tai terveysväittämällä 
varustettujen elintarvikkeiden markkinoiden 
kehityksestä ja 1 artiklan 4 a alakohdan 
soveltamisen yhteydessä ilmenneistä 
ongelmista ja tarvittaessa muutosehdotukset 
tähän asetukseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 189
25 a artikla (uusi)

25 a artikla
Siirtymäkausi

Elintarvikkeesta, elintarvikeluokasta tai 
elintarvikkeen ainesosasta käytettäviä 
muita kuin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja terveysväittämiä, jotka ovat 
tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisia, 
voidaan edelleen käyttää siihen asti, 
kunnes on kulunut kuusi kuukautta 
16 artiklan mukaisen lopullisen päätöksen 
tekemisestä, jos viranomaiselle toimitetaan 
14 artiklan mukainen hakemus 
kahdentoista kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Kyseisiin 
hakemuksiin ei sovelleta 15 artiklan 1 ja 
2 kohdassa sekä 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja määräaikoja.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää säätää siirtymäkaudesta, joka mahdollistaa käytössä olevien, 
tutkimustietoon perustuvien laillisten väittämien käytön jatkamisen, kunnes ne saatetaan 
asianmukaisella tavalla ehdotetun asetuksen piiriin.

*** Jos tarkistus otetaan käsiteltäväksi, peruutetaan tarkistus 40.***
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Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney

Tarkistus 190
25 a artikla (uusi)

25 a artikla
Voimakkaan fyysisen rasituksen yhteydessä 
käytettäviä elintarvikkeita koskevia 
väittämiä, joita on käytetty kansallisten 
määräysten mukaisesti ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa, voidaan edelleen 
käyttää siihen asti, kunnes hyväksytään 
komission direktiivi voimakkaan fyysisen 
rasituksen energiankulutukseen 
tarkoitetuista ja erityisesti urheilijoiden 
käyttämistä elintarvikkeista, joka 
pohjautuu 3 päivänä toukokuuta 1989 
annettuun direktiiviin 89/398/ETY 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä¹.
________
¹ EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio käsittelee parhaillaan komission direktiiviä voimakkaaseen fyysiseen 
rasitukseen tarkoitetuista elintarvikkeista. Työ liittyy puitedirektiiviin erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
(direktiivi 89/398/ETY). Tuleva direktiivi selventää vaatimuksia, jotka koskevat urheilijoiden 
käyttämiin elintarvikkeisiin liittyviä väittämiä. Tällaiset väittämät liittyvät nimenomaisesti 
urheilijoiden käyttämiin tuotteisiin, ja siksi erityinen direktiivi mahdollistaa väittämiä 
koskevien asianmukaisten vaatimusten määrittämisen. Siksi tässä asetuksessa pitää säätää 
siirtymätoimenpiteistä siihen saakka, kunnes asianmukainen direktiivi on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 191
25 a artikla (uusi)

25 a artikla
Siirtymätoimenpiteet
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Voimakkaan fyysisen rasituksen yhteydessä 
käytettäviä elintarvikkeita koskevia 
väittämiä, joita on käytetty kansallisten 
määräysten mukaisesti ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa, voidaan edelleen 
käyttää siihen asti, kunnes hyväksytään 
komission direktiivi voimakkaan fyysisen 
rasituksen energiankulutukseen 
tarkoitetuista ja erityisesti urheilijoiden 
käyttämistä elintarvikkeista, joka 
pohjautuu 3 päivänä toukokuuta 1989 
annettuun direktiiviin 89/398/ETY 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä¹.
________
¹ EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio käsittelee parhaillaan komission direktiiviä voimakkaaseen fyysiseen 
rasitukseen tarkoitetuista elintarvikkeista. Työ liittyy puitedirektiiviin erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
(direktiivi 89/398/ETY). Tuleva direktiivi selventää vaatimuksia, jotka koskevat urheilijoiden 
käyttämiin elintarvikkeisiin liittyviä väittämiä. Tällaiset väittämät liittyvät nimenomaisesti 
urheilijoiden käyttämiin tuotteisiin, ja siksi erityinen direktiivi mahdollistaa väittämiä 
koskevien asianmukaisten vaatimusten määrittämisen. Siksi tässä asetuksessa pitää säätää 
siirtymätoimenpiteistä siihen saakka, kunnes asianmukainen direktiivi on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 192
26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kuudennen kuukauden ensimmäisestä 
päivästä].

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kahdeksannentoista kuukauden 
ensimmäisestä päivästä].

Ennen tätä päivämäärää markkinoille 
saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 

Ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää
markkinoille saatettuja tai merkittyjä 
tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen 
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kuitenkin pitää markkinoilla [julkaisupäivää
seuraavan yhdennentoista kuukauden 
viimeiseen päivään] asti.

mukaisia, voidaan kuitenkin pitää 
markkinoilla [voimaantulopäivää seuraavan 
yhdennentoista kuukauden viimeiseen 
päivään] tai niiden käyttöiän päättymiseen
asti sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi.

Edellä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
terveysväittämiä voidaan käyttää 
liiketoiminnan harjoittajien vastuulla 
26 artiklassa vahvistetusta 
voimaantulopäivästä siihen saakka, kunnes 
on vahvistettu 12 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettu luettelo, jos väittämät ovat 
tämän asetuksen säännösten ja väittämiin 
sovellettavien voimassa olevien kansallisten 
säännösten mukaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 22 artiklassa tarkoitettujen 
turvaamistoimenpiteiden soveltamista. 
Elintarvikkeesta, elintarvikeluokasta tai 
elintarvikkeen ainesosasta käytettäviä 
muita kuin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja terveysväittämiä, jotka ovat 
tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisia, 
voidaan edelleen käyttää maissa, joissa 
tuotteet on saatettu laillisesti markkinoille, 
siihen asti, kunnes on kulunut kuusi 
kuukautta 16 artiklan mukaisen lopullisen 
päätöksen tekemisestä, jos viranomaiselle 
toimitetaan 14 artiklan mukainen hakemus 
kahdentoista kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 193
26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kuudennen kuukauden ensimmäisestä 
päivästä].

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kahdeksannentoista kuukauden 
ensimmäisestä päivästä].

Ennen tätä päivämäärää markkinoille 
saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan 
kuitenkin pitää markkinoilla [julkaisupäivää
seuraavan yhdennentoista kuukauden 
viimeiseen päivään] asti.

Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää
markkinoille saatettuja tai merkittyjä 
tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen 
mukaisia, voidaan kuitenkin pitää 
markkinoilla [soveltamispäivää seuraavan 
kahdeksannentoista kuukauden viimeiseen 
päivään] tai niiden käyttöiän päättymiseen
asti sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi.

Edellä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
terveysväittämiä voidaan käyttää 
liiketoiminnan harjoittajien vastuulla 
26 artiklassa vahvistetusta 
voimaantulopäivästä siihen saakka, kunnes 
on vahvistettu 12 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettu luettelo, jos väittämät ovat 
tämän asetuksen säännösten ja väittämiin 
sovellettavien voimassa olevien kansallisten 
säännösten mukaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 22 artiklassa tarkoitettujen 
turvaamistoimenpiteiden soveltamista. 
Elintarvikkeesta, elintarvikeluokasta tai 
elintarvikkeen ainesosasta käytettäviä 
muita kuin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja terveysväittämiä, jotka ovat 
tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisia, 
voidaan edelleen käyttää maissa, joissa 
tuotteet on saatettu laillisesti markkinoille, 
siihen asti, kunnes on kulunut kuusi 
kuukautta 16 artiklan mukaisen lopullisen 
päätöksen tekemisestä, jos viranomaiselle 
toimitetaan 14 artiklan mukainen hakemus 
kahdentoista kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on säädettävä riittävistä siirtymäajoista. Tämä koskee sekä 12 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvia terveysväittämiä (yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon 
perustuvat terveysväittämät) riippumatta siitä, sisällytetäänkö ne yhteisön sallittujen 
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väittämien luetteloon, että väittämiä sellaisista tuotteista, jotka ovat jo markkinoilla mutta 
joille on haettava asetuksen säännösten mukaista hyväksyntää.

Samalla on pidennettävä käytöstä poistamisaikaa, joka myönnetään tuotteille, jotka on 
saatettu markkinoille tai merkitty ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka eivät ole 
tämän asetuksen säännösten mukaisia. Asetuksessa ehdotettu aika ei ehkä ole riittävä, koska 
elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden julkaisemiseen, hyväksyntämenettelyyn (vähintään 
6 kk) sekä merkintöjen ja esittelyjen muutoksiin kuluva aika voi olla ehdotettua 11 kuukautta 
pitempi. 

Asetuksessa olisi joka tapauksessa sallittava, että yritykset voivat jatkaa jo markkinoilla 
olevien tuotteidensa markkinointia siihen saakka, kunnes on saatu 
elintarviketurvallisuusviraston ja pysyvän komitean lopullinen päätös sillä edellytyksellä, että 
lupamenettelyn mukainen hakemus on jätetty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney

Tarkistus 194
Liite, uusi jakso "Runsaskalorisuus"

jakson "Vähäkalorisuus" jälkeen (uusi)

RUNSASKALORISUUS
Väittämä elintarvikkeen 
runsaskalorisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää energiaa yli 60 kcal/100ml tai 
250 kcal/100g.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa määritellään "ravitsemusväittämä", ja sen a alakohdassa 
esitetään energiamäärä (lämpöarvo), jonka elintarvike "tuottaa lisättynä tai vähennettynä 
määränä". Liitteessä on kuitenkin esitetty vain ehdot, joita sovelletaan vähennettyä 
energiamäärää koskeviin väittämiin. Johdonmukaisuuden vuoksi ehdotan lisättäväksi 
väittämää, joka koskee lisättyä energiamäärää, jotta säilytetään johdonmukaisuus 2 artiklan 
4 kohdan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris

Tarkistus 195
Liite, uusi jakso "Runsaskalorisuus"

jakson "Vähäkalorisuus" jälkeen (uusi)

RUNSASKALORISUUS
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Väittämä elintarvikkeen 
runsaskalorisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää energiaa yli 60 kcal/100ml tai 
250 kcal/100g.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa määritellään "ravitsemusväittämä", ja sen a alakohdassa 
esitetään energiamäärä (lämpöarvo), jonka elintarvike "tuottaa lisättynä tai vähennettynä 
määränä". Liitteessä on kuitenkin esitetty vain ehdot, joita sovelletaan vähennettyä 
energiamäärää koskeviin väittämiin. Johdonmukaisuuden vuoksi ehdotamme lisättäväksi 
väittämää, joka koskee lisättyä energiamäärää. Tällöin säilytetään johdonmukaisuus 
2 artiklan 4 kohdan kanssa.

Runsaskalorisia tuotteita käyttävät esimerkiksi ruumiillisen työn tekijät tai elämäntavoiltaan 
aktiiviset henkilöt (kävelijät, vuorikiipeilijät jne.) Myös diabeetikot käyttävät näitä tuotteita 
verensokerin nopeaan tasapainottamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 196
Liite, jakso "Runsaskalorisuus" (uusi) jakson "Vähäkalorisuus" jälkeen

RUNSASKALORISUUS
Väittämä elintarvikkeen 
runsaskalorisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää energiaa yli 60 kcal/100ml tai 
250 kcal/100g.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan liite vastaamaan 2 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, jossa viitataan 
sekä lämpöarvon vähentämiseen että LISÄÄMISEEN.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 197
Liite, jakso "Vähärasvainen"

VÄHÄRASVAINEN VÄHÄRASVAINEN

Väittämä elintarvikkeen vähärasvaisuudesta 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää rasvaa enintään 
3 g/100 g tai 1,5 g/100ml (1,8 g/100 ml 
kevytmaidon osalta).

Väittämä elintarvikkeen vähärasvaisuudesta 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää rasvaa enintään 
3 g/100 g tai 1,5 g/100ml (1,8 g/100 ml 
kevytmaidon osalta). Väittämää sovelletaan 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EY) N:o 2991/94 5 artiklassa 
tarkoitetun ilmauksen "vähärasvainen" 
käyttöä.

Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähärasvainen, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.

Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähärasvainen, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2991/94 säädetään periaatteista, joiden mukaan 
rasvatuotteesta voidaan käyttää väittämää "vähärasvainen" Ilman tätä rajoitusta 
asetusluonnoksen mukainen väittämä rikkoisi edellä mainittua asetusta - joka on 
samantasoinen säädös - ja se johtaisi kuluttajaa harhaan ja estäisi tätä valitsemasta 
rasvatuotetta, jonka rasvapitoisuus on alhaisempi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 198
Liite, jakso "Ei sisällä tyydyttyneitä rasvoja"

EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ 
RASVOJA

Poistetaan.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike ei 
sisällä tyydyttyneitä rasvoja, ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää tyydyttyneitä rasvoja enintään 
0,1 g/100 g tai /100 ml.
Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan 
tyydyttyneitä rasvoja, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.
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Or. en

Perustelu

Muissa tuotteissa kuin rasvatuotteissa käytetään pitkälle meneviä väittämiä (esim. 
[vähärasvainen] tai [rasvaton]), mutta mikään rasvatuote ei pysty täyttämään tälle 
väittämälle asetettuja ehtoja. Jopa vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävä rypsiöljy ylittää 
tämän rajan 17-kertaisesti ja oliiviöljy 14-kertaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 199
Liite, jakso "Vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden luonnollinen lähde"

VITAMIINIEN JA/TAI 
KIVENNÄISAINEIDEN 
LUONNOLLINEN LÄHDE

VITAMIINIEN JA/TAI 
KIVENNÄISAINEIDEN LÄHDE 

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden 
luonnollinen lähde, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää 100 grammaa tai 100 millilitraa
kohti vähintään 15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta, joka on määritelty 
neuvoston direktiivin 90/496/ETY liitteessä.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden lähde, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vähintään 
15 prosenttia ravintoaineiden viitearvoista
100 grammaa kohti (kiinteät elintarvikkeet) 
ja 7,5 prosenttia ravintoaineiden 
viitearvoista 100 millilitraa kohti 
(nestemäiset elintarvikkeet) tai 5 prosenttia 
ravintoaineiden viitearvoista 
100 kilokaloria kohti (12 prosenttia 
1 megajoulea kohti) taikka 15 prosenttia 
ravintoaineiden viitearvoista annosta kohti.
Mikäli elintarvike on vitamiinien ja/tai 
kivennäisaineiden luonnollinen lähde, 
termit 'luonnostaan' tai 'luonnollinen' 
voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja, jotka muodostavat kansainvälisten elintarvikestandardien 
perustan, olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa vastaavassa EU-
lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista.

a. Termejä "vähennetty" ja "lisätty" sisältävien väittämien olisi perustuttava 25 prosentin 
eroon vertailuelintarvikkeeseen verrattuna.
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b. Termin "lähde" sisältävien väittämien käyttö olisi yhdenmukaistettava Codex 
Alimentarius -ehtojen kanssa.

c. Väittämässä olisi viitattava "natriumiin" mieluummin kuin "suolaan".

d. Jos väittämässä käytetään nestemäisten tuotteiden vitamiineihin ja mineraaleihin 
viitattaessa termejä "lähde" ja "sisältää paljon", tämän olisi perustuttava 7,5 ja 
15 prosenttiin suositellusta päivittäisannoksesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 200
Liite, jakso "Lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita"

LISÄTTY VITAMIINEJA JA/TAI 
KIVENNÄISAINEITA

Tarkistus ei koske suomenkielistä versiota.

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen 
on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vitamiineja ja/tai 
kivennäisaineita vähintään huomattavan 
määrän direktiivin 90/496/ETY liitteen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 201
Liite, jakso "Lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita"

LISÄTTY VITAMIINEJA JA/TAI 
KIVENNÄISAINEITA

Poistetaan.

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen 
on lisätty vitamiineja ja/tai 
kivennäisaineita, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää vitamiineja ja/tai kivennäisaineita 
vähintään huomattavan määrän direktiivin 
90/496/ETY liitteen mukaisesti.
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Or. en
Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja, jotka muodostavat kansainvälisten elintarvikestandardien 
perustan, olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa vastaavassa EU-
lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista tällä alalla:

a. Väittämät "sisältää vähän kolesterolia" ja "kolesteroliton" on sisällytettävä väittämiin.

b. Termin "lähde" sisältävien väittämien käyttö olisi yhdenmukaistettava Codex 
Alimentarius -sääntöjen kanssa, kun taas termiä "lisätty" käytetään täydentävänä 
synonyyminä.

c. Jos väittämässä käytetään nestemäisten tuotteiden vitamiineihin ja mineraaleihin 
viitattaessa termejä "lähde" ja "sisältää paljon", tämän olisi perustuttava 7,5 ja 
15 prosenttiin suositellusta päivittäisannoksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 202
Liite, jakso "Sisältää paljon vitamiineja ja/tai kivennäisaineita"

SISÄLTÄÄ PALJON VITAMIINEJA 
JA/TAI KIVENNÄISAINEITA

SISÄLTÄÄ PALJON VITAMIINEJA 
JA/TAI KIVENNÄISAINEITA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää 
paljon vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vähintään kaksi 
kertaa enemmän vitamiineja ja/tai 
kivennäisaineita kuin väittämän 'vitamiinien 
ja/tai kivennäisaineiden luonnollinen lähde' 
osalta edellytetään.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää 
paljon vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää vähintään kaksi 
kertaa enemmän vitamiineja ja/tai 
kivennäisaineita kuin väittämän 'vitamiinien 
ja/tai kivennäisaineiden luonnollinen lähde' 
osalta edellytetään.

Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon kivennäisaineita ja vitamiineja, termi 
'luonnostaan' voidaan lisätä väittämään.

Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon kivennäisaineita ja vitamiineja, termi 
'luonnostaan' voidaan lisätä väittämään. Jos 
elintarvike sisältää paljon kivennäisaineita 
ja vitamiineja siksi, että näitä on lisätty 
elintarvikkeeseen, termi "lisätty" on 
liitettävä väittämään.

Or. en



AM\562665FI.doc 89/95 PE 355.746v02-00

FI

Perustelu

Jos käytetään termiä "lisätty", kuluttaja voi vapaasti päättää, onko tämä myönteistä vai ei. 
Samalla tavoin kuin kuluttajalle voidaan ilmoittaa, jos vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden 
korkea taso johtuu elintarvikkeen luonnollisesta osasta, kuluttajalla on myös oikeus tietää, 
onko vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden korkea taso saavutettu lisäämällä niitä 
elintarvikkeeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 203
Liite, jakso "Lisätty (makroravintoaineen nimi)"

LISÄTTY (MAKRORAVINTOAINEEN
NIMI)

LISÄTTY (RAVINTOAINEEN TAI 
MUUN AINEEN NIMI)

Väittämä, jonka mukaan yhden tai 
useamman ravintoaineen määrää on lisätty, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote täyttää väittämille 
'Sisältää kuituja' tai 'Sisältää proteiinia' 
asetetut edellytykset ja lisäys on vähintään 
30 prosenttia vastaavaan muuhun 
tuotteeseen verrattuna.

Väittämä, jonka mukaan yhden tai 
useamman ravintoaineen tai muiden 
aineiden määrää on lisätty, ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote täyttää väittämille 'Sisältää kuituja' tai 
'Sisältää proteiinia' asetetut edellytykset ja 
lisäys on vähintään 25 prosenttia vastaavaan 
muuhun tuotteeseen verrattuna.

Or. en

Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa 
vastaavassa EU-lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista:

a. Väittämät "sisältää vähän kolesterolia" ja "kolesteroliton" on sisällytettävä väittämiin.

b. Termejä "vähennetty" ja "lisätty" sisältävien väittämien olisi perustuttava 25 prosentin 
eroon vertailuelintarvikkeeseen verrattuna.

c. Termin "lähde" sisältävien väittämien käyttö olisi yhdenmukaistettava Codex Alimentarius 
-sääntöjen kanssa, kun taas termiä "lisätty" käytetään täydentävänä synonyyminä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 204
Liite, jakso "Vähennetty (ravintoaineen nimi)"
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VÄHENNETTY (RAVINTOAINEEN 
NIMI)

VÄHENNETTY (RAVINTOAINEEN TAI 
MUUN AINEEN NIMI)

Väittämä, jonka mukaan yhden tai 
useamman ravintoaineen määrää on lisätty, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli määrä on vähennetty vähintään 
30 prosenttia vastaavaan muuhun 
tuotteeseen verrattuna. Tästä ovat 
poikkeuksena mikroravintoaineet, joiden 
osalta hyväksytään kymmenen prosentin 
muutos vertailuarvoissa neuvoston 
direktiivin 90/496/ETY mukaisesti.

Väittämä, jonka mukaan yhden tai 
useamman ravintoaineen tai muun aineen
määrää on lisätty, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli määrä 
on vähennetty vähintään 25 prosenttia
vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna. 
Tästä ovat poikkeuksena mikroravintoaineet, 
joiden osalta hyväksytään kymmenen 
prosentin muutos vertailuarvoissa neuvoston 
direktiivin 90/496/ETY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja, jotka muodostavat kansainvälisten elintarvikestandardien 
perustan, olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa vastaavassa EU-
lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista:

a. Väittämät "sisältää vähän kolesterolia" ja "kolesteroliton" on sisällytettävä väittämiin.

b. Termejä "vähennetty" ja "lisätty" sisältävien väittämien olisi perustuttava 25 prosentin 
eroon vertailuelintarvikkeeseen verrattuna

c. Väittämässä olisi viitattava "natriumiin" mieluummin kuin "suolaan".

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 205
Liite, jakso "Ei sisällä lehmänmaitoproteiinia" (uusi) jakson "Kevyt" jälkeen

EI SISÄLLÄ 
LEHMÄNMAITOPROTEIINIA
Väittämä elintarvikkeen 
lehmänmaitoproteiinittomuudesta ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos tuotteen mikään ainesosa ei sisällä 
lehmänmaitoproteiinia tai mitään muuta 
lehmänmaidosta valmistettua osaa. Mikäli 
elintarvike on luonnostaan 
lehmänmaitoproteiiniton, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.
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Or. en

Perustelu

Noin 2–5 prosenttia pikkulapsista kärsii Euroopassa lehmänmaitoproteiiniallergiasta. Siksi 
on tärkeää, että vanhemmat, jotka yleensä tekevät ostokset perheilleen, saavat selkeää tietoa 
niistä tuotteista, jotka eivät sisällä kyseistä ainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 206
Liite, jakso "Sisältää paljon lyhytketjuisia monityydyttymättömiä omega-3-rasvahappoja" 

(uusi) jakson "Kevyt" jälkeen

SISÄLTÄÄ PALJON LYHYTKETJUISIA 
MONITYYDYTTYMÄTTÖMIÄ OMEGA-
3-RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan tuote sisältää 
paljon lyhytketjuisia monityydyttymättömiä 
omega-3-rasvahappoja ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, jos 
seuraavaa ehtoa noudatetaan:
tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 3 g/100 g tai 100 ml. Mikäli 
elintarvike sisältää luonnostaan paljon 
lyhytketjuisia monityydyttymättömiä 
omega-3-rasvahappoja, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

WHO suosittaa alfalinoleenirasvahapon käytön lisäämistä 1–2 prosenttiin energiantarpeesta, 
mikä vastaa 2–4 grammaa päivässä. Liitteeseen on siksi lisättävä väittämät, jotka auttavat 
kuluttajaa löytämään tuotteita, joiden avulla hän voi noudattaa kyseistä suositusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 207
Liite, jakso "Sisältää paljon pitkäketjuisia monityydyttymättömiä omega-3-rasvahappoja" 

(uusi) jakson "Kevyt" jälkeen
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SISÄLTÄÄ PALJON PITKÄKETJUISIA 
MONITYYDYTTYMÄTTÖMIÄ OMEGA-
3-RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon pitkäketjuisia 
monityydyttymättömiä omega-3-
rasvahappoja ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, jos 
seuraavaa ehtoa noudatetaan:
tuote sisältää pitkäketjuisia 
monityydyttymättömiä omega-3-
rasvahappoja (EPA+DHA, joita esiintyy 
luonnostaan kalaöljyssä) vähintään 
40 mg/100 g tai 100 ml.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon pitkäketjuisia monityydyttymättömiä 
omega-3-rasvahappoja, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

WHO ja monet ravintoasiantuntijat ja poliittiset neuvonantajat suosittelevat pitkäketjuisten 
monityydyttymättömien omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) käytön lisäämistä. Näiden 
tärkeimmät saantilähteet ovat rasvaiset kalat ja elintarvikkeet, joihin on lisätty kalarasvoja. 
Elintarvikkeet, jotka sisältävät pitkäketjuisia monityydyttymättömiä omega-3-
monityydyttymättömiä rasvahappoja edellä mainitussa määrin, vaikuttavat merkittävällä 
tavalla suosituksen mukaiseen saantiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 208
Liite, jakso "Sisältää paljon n-3-sarjan rasvahappoja" (uusi) jakson "Kevyt" jälkeen

SISÄLTÄÄ PALJON OMEGA-3-
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon omega-3-rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 0,6 g/100 g tai /100 ml 
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– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista 
omega-3-rasvahappoa vähintään 
60 mg/100 g tai /100 ml
edellyttäen, että tuotteen keskimääräinen 
päivittäinen nauttiminen vastaa vähintään 
30 prosenttia ravitsemussuosituksesta.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus käyttää väittämää omega-3-rasvahappojen suuresta pitoisuudesta on erittäin 
tärkeää EU:n väestön oikean ravitsemuksen ja kansanterveyden kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 209
Liite, jakso "Sisältää paljon omega-3-sarjan rasvahappoja" (uusi) jakson "Kevyt" jälkeen

SISÄLTÄÄ PALJON OMEGA-3-
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon omega-3-rasvahappoja, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos ainakin toinen seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 3 g/100 g,
– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista 
omega-3-rasvahappoa vähintään 
300 mg/100 g,

Or. en

Perustelu
WHO suosittaa, että alfalinoleenihapon saanti nostettaisiin 1–2 prosenttiin 
energiansaannista, mikä vastaa noin 2–4 grammaa päivässä. Alfalinoleenihapon 
pääasialliset lähteet ovat margariini, levitettävät ravintorasvat, kakut, keksit ja uppopaistetut 
elintarvikkeet. Ehdotetut määrät merkitsevät käytännössä, että kohtuullisesta päiväannoksesta 
eli esimerkiksi 20 grammasta margariinia tai muuta levitettä saa 0,6 grammaa 
alfalinoleenihappoa päivässä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 210
Liite, jakso "Vähäkolesterolinen" (uusi) jakson "Kolesteroliton" (uusi) jälkeen

VÄHÄKOLESTEROLINEN
Väittämä elintarvikkeen 
vähäkolesterolisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää kolesterolia enintään 
0,02 g/100 g (kiinteät tuotteet) tai enintään 
0,01/100 ml (nestemäiset tuotteet) ja 
1. tyydyttyneitä rasvoja alle 1,5 g/100 g 
(kiinteät tuotteet) tai 
2. tyydyttyneitä rasvoja alle 0,75 g/100 ml 
(nestemäiset tuotteet) ja energiasta 
enintään 10 prosenttia on tyydyttyneitä 
rasvoja.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähäkolesterolinen, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja, jotka muodostavat kansainvälisten elintarvikestandardien 
perustan, olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa vastaavassa EU-
lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista tällä alalla:

a. Väittämät "sisältää vähän kolesterolia" ja "kolesteroliton" on sisällytettävä väittämiin.

b. Väittämässä olisi viitattava "natriumiin" mieluummin kuin "suolaan".

c. Jos väittämässä käytetään nestemäisten tuotteiden vitamiineihin ja mineraaleihin 
viitattaessa termejä "lähde" ja "sisältää paljon", tämän olisi perustuttava 7,5 ja 
15 prosenttiin suositellusta päivittäisannoksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Małgorzata Handzlik

Tarkistus 211
Liite, jakso "Kolesteroliton" (uusi) jakson "Sisältää paljon omega-3- rasvahappoja" (uusi) 

jälkeen

KOLESTEROLITON
Väittämä elintarvikkeen 
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kolesterolittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen 
muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää kolesterolia enintään 
0,005 g/100 g (kiinteät tuotteet) tai 
enintään 0,005 g/100 ml (nestemäiset 
tuotteet) ja
– tyydyttyneitä rasvoja alle 1,5 g/100 g 
(kiinteät tuotteet) tai alle 0,75 g/100 ml 
(nestemäiset tuotteet) ja energiasta 
enintään 10 prosenttia on tyydyttyneitä 
rasvoja tai
– 70 prosenttia kaikista rasvahapoista on 
tyydyttymättömiä.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
kolesteroliton, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.

Or. en

Perustelu

1. Codex Alimentarius -ehtoja, jotka muodostavat kansainvälisten elintarvikestandardien 
perustan, olisi noudatettava väittämien käytöstä annettavassa vastaavassa EU-
lainsäädännössä, mikä parantaa lainsäädännön yhdenmukaistamista tällä alalla:

a. Väittämät "sisältää vähän kolesterolia" ja "kolesteroliton" on sisällytettävä väittämiin.

b. Väittämässä olisi viitattava "natriumiin" mieluummin kuin "suolaan".

c. Jos väittämässä käytetään nestemäisten tuotteiden vitamiineihin ja mineraaleihin 
viitattaessa termejä "lähde" ja "sisältää paljon", tämän olisi perustuttava 7,5 ja 
15 prosenttiin suositellusta päivittäisannoksesta.
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