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LYHYET PERUSTELUT

1. Valmistelijan näkemys

Valmistelija pitää myönteisenä ja tukee komission ehdotusta, joka on vastaus parlamentin 
maaliskuussa 1998 antamaan päätöslauselmaan komission vihreästä kirjasta Euroopan 
unionin elintarvikelainsäädännön yleisistä periaatteista sekä parlamentin kesäkuussa 
2001 antamaan päätöslauselmaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevasta valkoisesta 
kirjasta. Valmistelija kannattaa erityisesti väittämiä koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen 
käyttöönottoa ja pitää myönteisenä ravitsemusväittämiä koskevan luettelon laatimista, 
vertailevia väittämiä koskevia ehtoja, elintoimintoihin liittyvien ja sairauksien 
ennaltaehkäisemistä koskevien väittämien erottamista toisistaan sekä yhteisöjen 
tuomioistuimen ratkaisuihin perustuvaa kuluttajan määritelmää. Ehdotuksessa on kuitenkin 
useita kohtia, joita on tarpeen parantaa.

2. Ravintosisältötyypin määrittely

Komission ehdotuksessa pyritään rajaamaan ravitsemus- ja terveysväittämät elintarvikkeisiin, 
jotka "ovat hyväksi ihmiselle". Valmistelijan mielestä julkisen vallan tehtäviin ei –
paikallisella, kansallisella eikä unionin tasolla – pitäisi kuulua päättäminen siitä, mitkä 
elintarvikkeet ovat hyväksi kuluttajille.

Komission ehdotuksessa tuodaan esille joukko kysymyksiä, joihin on vastattava, ennen kuin 
voidaan käsitellä ravintosisältötyyppien periaatetta:

Jos eri ihmisillä on erilaiset ravitsemukseen liittyvät tarpeet, jotka vaihtelevat eri tekijöiden, 
esimerkiksi elämäntyylin, iän ja sukupuolen, mukaan, voimmeko todella puhua hyvistä tai 
huonoista elintarvikkeista vai pitäisikö ennemminkin puhua hyvästä tai huonosta 
ruokavaliosta?

Onko kuluttajilla oikeus tähän ravitsemustietoon ravintosisältötyypeistä riippumatta?

Miksi pitäisi hyväksyä se, että vähärasvaiseen juustoon voidaan lisätä väittämä, jonka mukaan 
se sisältää paljon kalsiumia, mutta samaa väittämää ei voi esittää rasvaisesta juustosta, joka 
saattaa sisältää yhtä paljon tai enemmänkin kalsiumia?

Emme toki halua, että limuviinaa markkinoidaan sillä, että se on hyväksi ihmiselle, mutta 
onko mitään järkeä siinä, että estetään punaviinin tuottajia käyttämästä väittämää, jonka 
mukaan kohtuullinen määrä punaviiniä voi olla hyväksi sydämelle?

3. Yleiset terveysväittämät

Valmistelija katsoo, että kaikkien yleisten ja epäsuorien terveysväittämien kieltäminen olisi 
suhteetonta. Jos väittämien tukena on tieteellistä tietoa eivätkä ne johda kuluttajia harhaan, 
väittämien kohdetta ja soveltamisalaa ei pitäisi säädellä lailla. Voimassa olevassa 
harhaanjohtavaa mainontaa ja elintarvikkeiden merkintöjä koskevassa lainsäädännössä 
kielletään jo valheellisten tai harhaanjohtavien väittämien käyttö. Valmistelijan mielestä olisi 
parempi valvoa johdonmukaisemmin ja tehokkaammin tämän olemassa olevan lainsäädännön 
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noudattamista sen sijaan, että annetaan uusia säädöksiä, joita ei luultavasti panna täytäntöön 
yhtään sen paremmin.

Yleisiä väittämiä käytetään yleisesti mainonnassa. Useimmissa menestyksekkäissä 
mainoskampanjoissa väitetään, että niiden kohteena olevat tuotteet tekevät ihmisestä – jollain 
tasolla – onnellisemman, terveemmän, rikkaamman tai viehättävämmän vastakkaisen 
sukupuolen silmissä. Useinkaan väitteitä ei ole tarkoitus ottaa kirjaimellisesti eikä niitä pidetä 
todellisina väittäminä vaan pelkästään mainospuheena. Asiaan ei vaikuta se, esitetäänkö 
"väittämä" suullisesti vai käytetäänkö kuvia tai ääntä. Olisi todella naurettavaa sanoa 
makeisten valmistajalle, että tämä ei saa esittää mainoksissaan tai pakkauksissaan kuvia 
onnellisista lapsista, tai kieltää aamiaismurojen valmistajaa esittämästä, että sen murojen 
voimin lapset voi lähettää kouluun valmiina uuteen päivään. Jos tämä sallitaan mainonnassa, 
miksei sitä sallittaisi pakkauksissa tai kaupan esillepanossa? Komission ehdotus uhkaa luoda 
oikeudellista epävarmuutta elintarviketeollisuudessa.

4. Tavaramerkit

Valmistelija on huolissaan siitä, että komissio ei näytä harkinneen perusteellisesti niiden 
yritysten tilannetta, joiden tuotemerkit sisältävät terveysväittämiä, joiden käyttöä ehdotettu 
asetus rajoittaisi. Ellei näille tuotemerkeille myönnetä poikkeusta, itse tuotemerkit saattaisivat 
joutua vaaraan. Jos niille kuitenkin myönnettäisiin tällainen poikkeus, muut valmistajat, jotka 
esittävät samankaltaisia väittämiä samanlaisista tuotteista, kokisivat sen 
epäoikeudenmukaisena.

Valmistelijan mielestä vastaus ongelmaan ei ole erityinen poikkeus vaan se, että niitä 
ehdotuksen osia, jotka rajoittaisivat ankarimmin tuotemerkkien käyttöä – erityisesti 
ravintosisältötyyppien määrittely sekä yleisiä ja epäsuoria terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset – olisi harkittava uudelleen, jotta niissä kohdeltaisiin tasapuolisesti koko 
elintarviketeollisuutta eikä aiheutettaisi enempää sekaannusta kuluttajien keskuudessa.

5. Kaupan esteet

Valmistelija katsoo, että lainsäädäntöä olisi aina tarkasteltava olemassa olevien WHO:n, 
Codex Alimentarius -komission ja Euroopan neuvoston suuntaviivojen laajemmassa 
yhteydessä. Lisäksi olisi otettava huomioon komission äskettäin tekemä ehdotus asetukseksi 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
(ravintoaineilla täydentäminen). Uusien standardien tai asetusten olisi mahdollisuuksien 
mukaan vastattava kansainvälisiä standardeja.

6. Lupamenettely

Valmistelija on huolissaan siitä, että ehdotettu lupamenettely on liian mutkikas ja rasittaisi 
suuresti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät –
kuluttajajärjestöt ja elintarvikeala mukaan lukien – voivat antaa ehdotuksia sallituiksi 
terveysväittämiksi. Tämä auttaisi varmistamaan, että jo käytössä olevat paikkansa pitävät 
väittämät voidaan hyväksyä, ilman että elintarvikevalmistajiin kohdistuu liian suurta rasitetta. 
Valmistaja on kuitenkin huolissaan siitä, että komission ehdottama menettely estäisi uusien 
välittämien hyväksymisen nopeasti uuden tieteellisen näytön perusteella. Komission olisi 
vastattava näihin huolenaiheisiin esittämällä yksinkertaistettua menettelyä.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Ei pidä luoda uusia, tarpeettomia 
esteitä kolmansien maiden kanssa 
käytävälle elintarvikekaupalle. Siksi 
säännökset olisi sovitettava 
mahdollisimman hyvin yhteen Codex 
Alimentarius -komission ravitsemus- ja 
terveysväittämiä koskevan työn kanssa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 kappale

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

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

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 353.538v02-00 6/37 PA\558962FI.doc

FI

Perustelu

Vaikka onkin tarpeen ottaa huomioon, että tuote sisältää alkoholia, ratkaistaessa, voidaanko 
tuotteeseen liittää väittämiä, ei olisi asianmukaista kieltää yleisesti muuten paikkansa pitävät 
väittämät kokonaisilta elintarvikeluokilta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 4 artiklaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 4
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 pohjan olisi oltava 
ravitsemus- ja terveysväittämien käytön 
tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi 
perusteltava se. Ravitsemus- ja 
terveysväittämien tieteellisen pohjan olisi 
oltava oikeassa suhteessa väitettyihin 
hyödyllisiin vaikutuksiin.

Perustelu
Tieteellisen pohjan tarkoituksena pitäisi olla kyseessä olevan ravitsemus- tai terveysväittämän 
ja väitetyn hyödyllisen vaikutuksen asianmukainen perusteleminen. Se ei kuitenkaan saa olla 
tähän tarkoitukseen nähden suhteeton, eli todisteiden tason pitäisi määräytyä todennäköisen 
vaikutuksen eikä täysin aukottoman näytön perusteella.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Mahdollisuudesta käyttää 
väittämää 'vähärasvainen' levitettävien 
ravintorasvojen tapauksessa säädetään 
asetuksessa (EY) 2991/941, minkä vuoksi 
levitettäviin ravintorasvoihin ei 
toistaiseksi pitäisi soveltaa 
rasvapitoisuutta koskeviin väittämiin 
liittyviä lisärajoituksia.
___________
1EYVL L 316, 9.12.1994, s.2.

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 (Itävalta, Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta jne.) 
perusteella. Kyseiset väittämät ovat olleet käytössä yli 40 vuotta, ja ne ovat edistäneet 
kuluttajien tietämystä.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 17 kappale

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

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

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 12 artiklaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 7
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 tuotteen tehokkuus ja 
terveysväittämien esitystapa, jotta voidaan 
varmistaa terveysväittämien 
todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus 
ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille 
hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan 
yhteydessä.

Perustelu

Viranomaisen tarkastelun ja hyväksynnän kohteena pitäisi olla tuotteen tehokkuus ehdotetun 
terveysväittämän suhteen eikä sen sanamuoto ja semantiikka.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Euroopan unionin 
elintarviketeollisuuden ja erityisesti 
pk-yritysten tarpeet on syytä ottaa 
huomioon, jotta innovaatioita ja 
kilpailukykyä ei vaarannettaisi.
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Tarkistus 9
Johdanto-osan 22 kappale

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

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

Perustelu

Rekisterin olisi oltava yleisölle avoin, ja sitä olisi säännöllisesti ajantasaistettava sitten, kun 
se on laadittu.

Tarkistus 10
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) sisältää sellaista mainintaa tai viittausta, 
jonka mukaan tasapainoisesta ja 
monipuolisesta ruokavaliosta ei yleisesti 
saisi riittävästi ravintoaineita

c) sisältää sellaista mainintaa, esitystä tai 
viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja 
monipuolisesta ruokavaliosta ei yleisesti 
saisi riittävästi ravintoaineita

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 2 artiklan väittämiä koskevista määritelmistä.

Tarkistus 11
4 artikla

4 artikla Poistetaan.
Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 

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

Perustelu

Ravintosisältötyyppien määrittelemisen ottaminen osaksi sääntelykehystä ei ole hyväksyttävä 
ajatus, sillä siinä mennään välttämättömiä rajoituksia pidemmälle ja se on vastoin 
suhteellisuusperiaatetta.

Kuluttajansuojaan liittyvän politiikan keskeisenä periaatteena on oltava, että kuluttajat 
saavat tarkkaa, merkityksellistä, ymmärrettävää ja kattavaa tietoa. Ehdotus, jossa 
elintarvikepakkauksessa sallittuja tietoja rajoitetaan muista kuin tarkkuuteen liittyvistä syistä, 
asettaa vaakalaudalle suuren osan unionin tässä asiassa tekemästä työstä.

Meidän pitäisi hylätä valheellinen kaksijakoisuus, jolla pyritään jakamaan elintarvikkeet 
"hyviin" ja "huonoihin". Yksittäisen elintarvikkeen ravintokoostumus ei ole niin tärkeä kuin 
syötyjen elintarvikkeiden määrä ja yhdistelmä. Päätöksentekijöiden pitäisi kannustaa 
tasapainoiseen ja vaihtelevaan ruokavalioon, jolla on hyvinvoinnin kannalta olennainen 
merkitys. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä valistuksen eikä sääntelyn kautta.

Tarkistus 12
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

a) ravintoaineen tai muun aineen 
sisältymisellä, puuttumisella tai sen määrän 
vähentämisellä on näytetty olevan 
väittämässä esitetyllä tavalla hyödyllinen 
ravitsemuksellinen tai terveysvaikutus, 
joka on osoitettu yleisesti hyväksytyllä 
tieteellisellä tiedolla tai 14–17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
myönnetyn luvan perusteella; jos 
terveysväittämä koskee elintarviketta tai 
elintarvikeluokkaa, esitettävän väittämän 
kohteena olevalla elintarvikkeella tai 
elintarvikeluokalla on näytetty olevan 
väittämässä esitetyllä tavalla hyödyllinen 
ravitsemuksellinen tai terveysvaikutus, 
joka on osoitettu yleisesti hyväksytyllä 
tieteellisellä tiedolla

Perustelu

Ravitsemus- ja terveysväittämien käyttöä koskevia yleisiä periaatteita ja ehtoja olisi syytä 
pitää positiivisina vertailukohtina, joiden pohjalta lainvalvontaviranomaiset voivat valvoa 
kulloinkin kyseessä olevassa jäsenvaltiossa esitettäviä väittämiä. On tarpeen tehdä selväksi, 
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että myös jotakin tiettyä elintarviketta tai elintarvikeluokkaa koskevat väittämät sallitaan. 
Tätä lähestymistapaa tukevat ehdotuksen 2 artiklan terveysväittämän määritelmä, Euroopan 
neuvoston terveysvaikutteisten elintarvikkeiden terveysväittämien tieteellistä perustelua 
koskevat suuntaviivat sekä Codex Alimentarius -komission terveys- ja ravitsemusväittämien 
käyttöä koskevat suuntaviivat.

Tarkistus 13
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) ainetta, jota väittämä koskee, b) ravintoainetta tai muuta ainetta, jota 
väittämä koskee,

i) sisältyy lopulliseen tuotteeseen yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti merkityksellinen 
määrä tai, mikäli tästä ei ole säännöksiä, 
yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön
osoittamalla tavalla väitetyn 
ravitsemuksellisen tai fysiologisen 
vaikutuksen aiheuttava määrä tai

i) sisältyy lopulliseen tuotteeseen yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti merkityksellinen 
määrä tai, mikäli tästä ei ole säännöksiä, 
yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon 
osoittamalla tavalla väitetyn 
ravitsemuksellisen tai terveysvaikutuksen
aiheuttava määrä tai

ii) ei sisälly lainkaan tai sisältyy 
vähennetty määrä, mistä aiheutuu yleisesti 
hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamalla 
tavalla väitetty ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus

ii) ei sisälly lainkaan tai sisältyy 
vähennetty määrä, sellaisena kuin se on 
määriteltynä yhteisön lainsäädännössä, 
tai asiaa koskevien sääntöjen puuttuessa 
määrä, mistä aiheutuu yleisesti hyväksytyn 
tieteellisen tiedon osoittamalla tavalla 
väitetty ravitsemuksellinen tai 
terveysvaikutus

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstiä.

Tarkistus 14
5 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) aine, jota väittämä koskee, on tapauksen 
mukaan elimistön hyödynnettävissä

c) ravintoaine tai muu aine, jota väittämä 
koskee, on tapauksen mukaan elimistön 
hyödynnettävissä

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstiä.
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Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) tuotteen määrä, jota voidaan kohtuudella 
olettaa nautittavan, sisältää yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti merkityksellisen 
määrän ainetta, jota väittämä koskee, tai 
mikäli tästä ei ole säännöksiä, yleisesti 
hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamalla 
tavalla väitetyn ravitsemuksellisen tai 
fysiologisen vaikutuksen aiheuttavan 
määrän

d) tuotteen määrä, jota voidaan kohtuudella 
olettaa nautittavan, sisältää yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti merkityksellisen 
määrän ravintoainetta tai muuta ainetta, 
jota väittämä koskee, tai mikäli tästä ei ole 
säännöksiä, yleisesti hyväksytyn 
tieteellisen tiedon osoittamalla tavalla 
väitetyn ravitsemuksellisen tai 
terveysvaikutuksen aiheuttavan määrän

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstiä.

Tarkistus 16
6 artikla

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

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

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

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

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

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

Perustelu

Yritysten velvollisuus osoittaa väittämä oikeaksi on suhteutettava väittämässä esitettyyn 
hyötyyn.
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Tarkistus 17
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 mainontaa.

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

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 
ravintoainetta tai muuta ainetta, jota 
elintarvikkeen pakkausmerkinnässä ei ole 
mainittu, sen määrä on ilmoitettava 
ravintosisältöä koskevien tietojen 
yhteydessä, ellei voimassa olevassa 
yhteisön lainsäädännössä edellytetä sen 
ilmoittamista muualla merkinnässä.

Perustelu

Komissio on aiemmin hyväksynyt sen, ettei ravitsemusta koskevaan tietoon liittyviä 
merkintävaatimuksia uloteta mainontaan. Näin ollen sana "yleisluonteista" pitäisi poistaa. 
Muilla muutoksilla pyritään johdonmukaisuuteen ehdotuksen muiden osien kanssa ja 
estämään se, että sama ravitsemusta koskeva tieto on mainittava merkinnässä useaan kertaan.

Tarkistus 18
9 artiklan 1 kohta

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

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 84/450/ETY soveltamista 
ravitsemusväittämä, jossa vertaillaan 
ravintoaineen määrää ja/tai elintarvikkeen 
ja toisen elintarvikkeen energiasisältöä, 
voidaan esittää vain, mikäli 
keskivertokuluttaja voi selvästi tunnistaa 
vertailun kohteena olevat elintarvikkeet tai 
ne ovat selkeästi merkittyjä. Ravintoaineen 
tai -aineiden määrän ja/tai energiasisällön 
ero on ilmoitettava, ja vertailussa on 
viitattava samaan elintarvikemäärään.
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Perustelu

Vertailevia väittämiä varten laadittuja ehtoja on pidettävä myönteisinä. Artiklaa on kuitenkin 
syytä selventää sen varmistamiseksi, että vertailuelintarvikkeet, joihin väittämät liittyvät, ovat 
selvästi kuluttajan yksilöitävissä. Tarkistuksessa ehdotetaan myös vertailun mahdollistamista 
eri elintarvikkeiden välillä. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi maitolasillisen ja 
appelsiinimehulasillisen kalsiumsisällön vertailu tai aamiaismuroannoksen ja muiden 
suosittujen kuitulähteiden, kuten täysjyväleivän, kuitumäärän vertailu.

Tarkistus 19
10 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) tarvittaessa huomautus henkilöille, 
joiden olisi vältettävä elintarvikkeen 
nauttimista

c) tarvittaessa varoitus henkilöille, joiden 
olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista, 
ja

Tarkistus 20
11 artikla

11 artikla Poistetaan.
Epäsuorat terveysväittämät

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 
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esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
2. Kuultuaan ensin viranomaista komissio 
julkaisee tarvittaessa yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

Perustelu

Terveysväittämien pitäisi perustua johonkin tunnustettuun ja hyväksyttyyn tutkimukseen tai 
yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon. Valmistajien pitäisi voida esittää mikä tahansa 
väittämä, jonka ne pystyvät osoittamaan oikeaksi, kunhan se on kuluttajan kannalta täysin 
ymmärrettävä. Kuluttajia harhaan johtavien väittämien pitäisi kuulua jo harhaanjohtavasta 
mainonnasta annetun lainsäädännön piiriin.

Yleiseen hyvinvointiin, psykologisiin vaikutuksiin tai laihtumiseen liittyvien väittämien 
käyttöön kohdistuvat yleiset kiellot saattaisivat jopa kääntyä WHO:n ja Euroopan unionin 
laajempia kansanterveysalan tavoitteita vastaan rajoittamalla kuluttajien mahdollisuuksia 
tehdä tietoon perustuvia valintoja ja haittaamalla kuluttajien mahdollisuutta käyttää 
terveysvaikutteisia elintarvikkeita.

Epäsuoran terveysväittämän käsite puolestaan on jo itsessään niin epämääräinen, että se luo 
oikeudellista epävarmuutta. Komission ehdotuksessa ei juuri jätetä kuluttajille mahdollisuutta 
päättää tervettä järkeä käyttäen siitä, mitkä väittämät on tarkoitettu otettavaksi 
kirjaimellisesti ja mitkä ovat vain mainospuhetta. Pitäisikö makeispakkauksissa olevat kuvat 
hymyilevistä lapsista tulkita väittämiksi siitä, että makeiset tekevät lapset onnellisiksi?

Tarkistus 21
12 artikla

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

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

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

2. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä, kuten 
kuluttajajärjestöjä ja alan toimijoiden 
edustajia, pyydetään toimittamaan
komissiolle luettelot väittämistä, jotka ne 
haluavat sisällyttää yhteisön luetteloon 
sallituista terveysväittämistä, viimeistään 
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… [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 väittämistä, 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.

Luetteloon voidaan tehdä muutoksia 
23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti komission omasta 
aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä.

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

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

Perustelu

Viranomaisen olisi käsiteltävä kansalaisjärjestöjen, kuten kuluttajajärjestöjen ja alan 
edustajien, pyyntöjä. Luettelon laatimista pitäisi seurata siirtymäkausi, ennen kuin asetus 
tulee kokonaisuudessaan voimaan, jotta valmistajat voivat muuttaa pakkausten suunnittelun 
uusien sääntöjen mukaiseksi ja tukku- ja vähittäismyyjät pääsevät eroon jäljellä olevista 
varastoistaan. Tämä on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tarkistus 22
13 artiklan 2 kohta

2. Tässä asetuksessa säädettyjen yleisten 
edellytysten ja 1 kohdan erityisten 
edellytysten lisäksi on sairauksien 
ennaltaehkäisemistä koskevien väittämien 
osalta pakkausmerkinnöissä ilmoitettava, 

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

tekijöitä eikä yhden tekijän muuttumisesta 
välttämättä ole hyötyä.

Tarkistus 23
14 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Viranomaiselle on toimitettava hakemus 
10 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 
1 kohdan mukaisen hyväksynnän 
saamiseksi.

Perustelu

Lupahakemukset tehdään kummankin artiklan perusteella.

Tarkistus 24
14 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Perustelu

Asetuksen c alakohdassa on tarpeen viitata 2 kohdan f alakohtaan eikä 3 kohdan 
f alakohtaan.

Tarkistus 25
14 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) elintarvike tai elintarvikeluokka, josta 
terveysväittämä esitetään, ja sen erityiset 
ominaispiirteet

b) elintarvike tai elintarvikeluokka taikka 
elintarvikkeen ainesosa, josta 
terveysväittämä esitetään, ja sen erityiset 
ominaispiirteet

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 2 artiklan terveysväittämää koskevasta määritelmästä.
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Tarkistus 26
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

e) kuvaava esimerkki terveysväittämän 
sanamuodosta sillä kielellä, jolla 
hakemusasiakirjat osoitetaan 
viranomaiselle, tapauskohtaisesti myös 
käytön erityiset edellytykset

Perustelu

Hakijalta ei pidä edellyttää täsmällistä ehdotusta terveysväittämäksi (ja sen lopulliseksi 
sanamuodoksi), eikä lopullista sanamuotoa pidä sisällyttää viranomaisen päätökseen. Sekä 
valmistajilla että mainostajilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää hieman luovuutta siinä, miten 
ne myyvät tuotteitaan, kunhan väittämät vastaavat hyväksytyn väittämän merkitystä ja 
henkeä. Jotta kansalaisjärjestöt voivat osallistua luettelon laadintaan, viranomaisen pitäisi 
hyväksyä hakemuksia millä tahansa yhteisön kielellä, vaikka viranomaisen päätösten 
pitäisikin olla saatavilla kaikilla kielillä.

Tarkistus 27
15 artiklan 3 kohta

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen 
tarkistaa, että

3. Lausuntonsa laatimiseksi viranomainen
tarkistaa, että kuvaava esimerkki 
terveysväittämän sanamuodosta

a) terveysväittämän ehdotettu sanamuoto
on osoitettu oikeaksi tieteellisellä näytöllä

a) on osoitettu oikeaksi tieteellisellä 
tiedolla

b) terveysväittämän sanamuoto täyttää 
tässä asetuksessa säädetyt edellytykset

b) täyttää tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset

c) terveysväittämän sanamuoto on 
kuluttajan kannalta ymmärrettävä ja 
mielekäs.

c) on kuluttajan kannalta ymmärrettävä ja 
mielekäs.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen edellä esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 28
15 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) esitettävän väittämän kohteena oleva 
elintarvike tai elintarvikeluokka ja sen 
erityiset ominaispiirteet

b) esitettävän väittämän kohteena oleva 
elintarvike tai elintarvikeluokka taikka 
elintarvikkeen ainesosa ja sen erityiset 
ominaispiirteet
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Perustelu

Tarkistettuna kohta vastaa 2 artiklassa esitettyä terveysväittämän määritelmää.

Tarkistus 29
15 artiklan 4 kohdan c alakohta

c) ehdotetun terveysväittämän suositeltu 
sanamuoto kaikilla yhteisön kielillä

c) ehdotetun terveysväittämän merkitys ja 
kuvaava esimerkki sen sanamuodosta

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 14 artiklan 2 kohdan e alakohtaan ja 15 artiklan 3 kohtaan
tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 30
19 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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 
kyseinen hakija on sopinut aiemman 
hakijan kanssa tällaisen tiedon käytöstä 
sekä

1. Kun on kyse terveysväittämistä, jotka 
on hyväksytty teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen perusteella, 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 kyseinen hakija on sopinut 
aiemman hakijan kanssa tällaisen tiedon 
käytöstä sekä

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 31
19 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä 
myöhempiä hakijoita saamasta 
hyväksyntää, jos hakemuksen kohteena 
oleva terveysväittämä hyväksyttäisiin 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten 
tietojen tai sellaisten hakemuksessa 
esitettyjen tieteellisten tutkimustietojen 
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perusteella, joita ei ole merkitty teollis- ja 
tekijänoikeuksiin kuuluviksi, mikäli 
kyseiset tiedot tai tutkimustiedot ovat 
riittäviä terveysväittämän hyväksymiseksi.

Perustelu

Säännös seitsemän vuoden tietosuojasta ja yksinomaisista markkinaoikeuksista 
terveysväittämille, jotka on hyväksytty teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen 
perusteella, on tervetullut. Komission tarkoitusperät eivät kuitenkaan ole täysin selvät. 
Ehdotuksessa ei esimerkiksi täsmennetä, voitaisiinko kahdelle valmistajalle, jotka esittävät 
samaan näyttöön perustuvat hakemukset, antaa kyseiset yksinomaiset oikeudet vai 
estettäisiinkö muilta hakijoilta mahdollisuus saada hyväksyntä. Tätä 2 a kohdalla pyritään 
selkeyttämään.

Tarkistus 32
19 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan kaikkiin hakemuksiin, jotka 
perustuvat teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisiin tietoihin, riippumatta siitä, missä 
järjestyksessä hakemukset esitettiin.

Perustelu

Säännös seitsemän vuoden tietosuojasta ja yksinomaisista markkinaoikeuksista 
terveysväittämille, jotka on hyväksytty teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen 
perusteella, on tervetullut. Komission tarkoitusperät eivät kuitenkaan ole täysin selvät. 
Ehdotuksessa ei esimerkiksi täsmennetä, voitaisiinko kahdelle valmistajalle, jotka esittävät 
samaan näyttöön perustuvat hakemukset, antaa kyseiset yksinomaiset oikeudet vai 
estettäisiinkö muilta hakijoilta mahdollisuus saada hyväksyntä. Tätä 2 b kohdalla pyritään 
selkeyttämään.

Tarkistus 33
19 a artikla (uusi)

19 a artikla
Luottamuksellisuus

1. Hakija voi osoittaa toimittamistaan 
tiedoista ne tiedot, joita hän toivoo 
käsiteltävän luottamuksellisina, koska 
niiden ilmaiseminen voi vahingoittaa 
merkittävästi hänen kilpailuasemaansa. 
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Tällöin on esitettävä todennettavissa 
olevat perustelut.
2. Komissio päättää hakijaa kuultuaan, 
mitä sellaisia tietoja, jotka eivät sisälly 3 
kohtaan, on pidettävä luottamuksellisina, 
ja ilmoittaa päätöksestään hakijalle.
3. Seuraavia tietoja ei saa pitää 
luottamuksellisina:
a) elintarvikkeen nimi ja tärkeimmät 
ominaispiirteet, jotka kertovat 
elintarvikkeen vaikutuksesta terveyteen;
b) in vitro -malleilla, eläimillä tai 
ihmisillä tehtyjen tutkimusten 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, viranomainen toimittaa 
pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille 
kaikki hallussaan olevat tiedot, myös ne, 
jotka on 2 kohdan mukaisesti määritelty 
luottamuksellisiksi.
5. Viranomainen soveltaa Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20011

periaatteita käsitellessään hakemuksia, 
joilla pyydetään saada tutustua 
viranomaisen hallussa oleviin 
asiakirjoihin.
6. Jäsenvaltioiden, komission ja 
viranomaisen on käsiteltävä 
luottamuksellisina kaikkia 2 kohdan 
mukaisesti luottamuksellisiksi 
määriteltyjä tietoja, paitsi jos tiedot on 
tarpeen julkistaa ihmisten terveyden 
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suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden on 
käsiteltävä tämän asetuksen nojalla 
saamansa hakemukset, joilla pyydetään 
oikeutta saada tutustua asiakirjoihin, 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 5 artiklan 
mukaisesti.
7. Jos hakija peruuttaa hakemuksen, 
jäsenvaltioiden, komission ja 
viranomaisen on säilytettävä 
luottamuksellisina kaupalliset ja teolliset 
tiedot, mukaan lukien tutkimus- ja 
kehitystiedot sekä tiedot, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä.
__________
1EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Tarkistus 34
19 b artikla (uusi)

19 b artikla
Tietojen salassapito

1. Hakemusasiakirjoihin sisältyviä 
14 artiklassa vaadittuja tieteellisiä ja 
muita tietoja, jotka on suojattu 
19 a artiklan nojalla, ei saa käyttää 
myöhemmän hakijan eduksi seitsemään 
vuoteen luvan myöntämispäivästä, ellei 
ensimmäinen hakija suostuu kyseisten 
tietojen käyttöön.
2. Seitsemän vuoden määräajan päätyttyä 
viranomainen voi käyttää 
hakemusasiakirjoihin sisältyviin 
tieteellisiin ja muihin tietoihin perustuvan 
arvioinnin tuloksia kokonaisuudessaan 
tai osittain toisen hakijan hyväksi.
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Perustelu

Asianmukainen tietosuoja on välttämätöntä, jos halutaan kannustaa sijoittamista 
tutkimukseen, edistää innovointia ja varmistaa vääristymätön kilpailu. Käytännössä 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 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.

Tarkistus 35
21 artiklan 1 kohta

1. Tähän artiklaan viitattaessa sovelletaan 
2, 3 ja 4 kohdan mukaista menettelyä.

Poistetaan.

Perustelu

Kyseinen kohta on tarpeeton.

Tarkistus 36
21 artiklan 3 kohta

3. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettua 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevää pysyvää komiteaa (jäljempänä 
'komitea'), jos se pitää kuulemista 
hyödyllisenä tai jos jokin jäsenvaltio sitä 
pyytää, ja antaa lausunnon suunnitelluista 
toimenpiteistä.

3. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettua 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevää pysyvää komiteaa, jos se pitää 
kuulemista hyödyllisenä tai jos jokin 
jäsenvaltio sitä pyytää, ja antaa lausunnon 
suunnitelluista toimenpiteistä.

Perustelu

Tarkennus ei ole tarpeen.

Tarkistus 37
22 artikla

22 artikla Poistetaan.
Turvaamistoimenpiteet

1. Mikäli jäsenvaltio voi perustellusti 
katsoa, että väittämä ei ole tämän 
asetuksen mukainen tai että 7 artiklassa 
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tarkoitettu tieteellinen näyttö on 
riittämätöntä, kyseinen jäsenvaltio voi 
väliaikaisesti keskeyttää väittämän käytön 
alueellaan.
Jäsenvaltion on ilmoitettava 
keskeyttämisestä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle sekä perusteltava 
keskeyttäminen.
2. Päätös tehdään 23 artiklan 2 kohdassa 
mainitun menettelyn mukaisesti 
tarvittaessa viranomaisen lausunnon 
saamisen jälkeen.
Komissio voi ryhtyä menettelyyn omasta 
aloitteestaan.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
jäsenvaltio voi pitää keskeyttämisen 
voimassa siihen asti, kunnes 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on annettu sille 
tiedoksi.

Perustelu

Ehdotus antaa yksittäisille jäsenvaltioille mahdollisuuden määrätä mahdollisesti 
pitkäkestoisista menettelyistä väittämien hyväksymiseksi sekä väliaikaisesti keskeyttää 
väittämän käytön alueellaan. Tämä vaikuttaa asetuksen tavoitteisiin nähden suhteettomalta ja 
saattaisi lisätä tuntuvasti liiketoiminnan kustannuksia sekä vähentää intoa rajat ylittävään 
tavarakauppaan.

Tarkistus 38
23 artiklan 1 kohta

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

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

Tarkistus 39
23 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa säädetty määräaika on kolme
kuukautta.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa säädetty määräaika on enintään 
kaksi kuukautta.
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Perustelu

Pitkäkestoisten menettelyjen lyhentämiseksi määräaika on rajoitettava kahteen kuukauteen. 
Tarkistus heijastaa myös päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan henkeä ja kirjainta, 
sillä kyseisessä kohdassa ei todeta, että "määräaika on kolme kuukautta" kuten komission 
ehdotuksessa, vaan että määräajasta "on säädettävä erikseen kussakin perussäädöksessä " ja 
että se "ei missään tapauksessa saa olla pidempi kuin kolme kuukautta päivästä, jona asia on 
tullut vireille neuvostossa".

Tarkistus 40
25 a artikla (uusi)

25 a artikla
Siirtymäkausi

Tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisesti 
elintarvikkeesta, elintarvikeluokasta tai 
elintarvikkeen ainesosasta käytettävien 
muiden kuin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen terveysväittämien 
käyttämistä voidaan jatkaa, jos 
viranomaiselle toimitetaan 14 artiklan 
mukaisesti hakemus kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua 16 artiklan mukaisen 
lopullisen päätöksen tekemisestä. 
Kyseisiin hakemuksiin ei sovelleta 
15 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja.

Perustelu

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

Tarkistus 41
Liite, ennen otsikkoa Vähäkalorisuus (uusi)

Elintarvikkeen yhteydessä on mahdollista 
mainita todennettavissa olevia ja 
3 artiklassa tarkoitetut yleiset periaatteet 
täyttäviä seikkoja, kuten energiasisältö tai 
muita ravitsemuksellisia ominaisuuksia, 



PA\558962FI.doc 27/37 PE 353.538v02-00

FI

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
liitteessä lueteltuja ravitsemusväittämiä.

Perustelu

Nykyisellään ehdotus kieltäisi sellaisten tosiseikkojen mainitsemisen kuin "sisältää alle 
300 kaloria" tai "sisältää 2 grammaa suolaa". Tämänkaltaiset kuvailevat maininnat olisi 
sallittava, sillä ne ovat pääosin tieteellisiä tosiseikkoja eivätkä riko ehdotuksen 3 artiklassa 
lueteltuja yleisiä periaatteita. Siksi liitteen alkuun olisi lisättävä asiasta kertova yleinen 
toteamus.

Tarkistus 42
Liite, Vähärasvainen, 1 kohta

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). Tämän väittämän soveltaminen ei 
rajoita asetuksen (EY) N:o 2991/94 
5 artiklassa tarkoitetun maininnan 
'vähärasvainen' soveltamista. Väittämää 
vähärasvaisuudesta voidaan soveltaa 
myös juustoon, jos rasvapitoisuus juuston 
kuiva-aineesta on vähintään 10 prosenttia 
mutta alle 25 prosenttia.

Perustelu

Väittämää ei pidä soveltaa levitettäviin ravintorasvoihin, joille asetuksessa (EY) N:o 
2991/94 vahvistetaan erilliset säännöt. Kyseisen asetuksen mukaan tuotteisiin, joiden 
rasvapitoisuus on 41–62 prosenttia, voidaan liittää maininta 'kevyempi', ja tuotteisiin, joiden 
rasvapitoisuus on enintään 41 prosenttia, maininta 'vähärasvainen', 'light' tai 'kevyt'. 
Komission ehdotuksen perustelujen 23 kohdan mukaan asetusta (EY) N:o 2991/94 on määrä 
mukauttaa. Se koskee ainoastaan levitettäviä ravintorasvoja; sitä tuskin saadaan täysin 
mukautettua kaikkia elintarvikkeita koskevaan yleisluonteiseen säädökseen. Olisi todettava 
selkeästi, että väittämiä rasvapitoisuudesta ei sovelleta levitettäviin ravintorasvoihin, 
rajoittamatta kuitenkaan asetuksen soveltamista.
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Tarkistus 43
Liite, Rasvaton, 1 kohta

Väittämä elintarvikkeen rasvattomuudesta 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää 
rasvaa enintään 0,5 g/100 g tai /100 ml. 
'X-prosenttisesti rasvatonta' muodossa 
esitetyt väittämät ovat kuitenkin kiellettyjä.

Väittämä elintarvikkeen rasvattomuudesta 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää 
rasvaa enintään 0,5 g/100 g tai /100 ml. 
'X-prosenttisesti rasvatonta' muodossa 
esitetyt väittämät ovat kuitenkin kiellettyjä. 
Väittämää rasvattomuudesta voidaan 
soveltaa myös juustoon, jos rasvapitoisuus 
juuston kuiva-aineesta on alle 
10 prosenttia.

Perustelu

Väittämää rasvattomuudesta olisi sovellettava myös juustoon, jolla on tietty rasvapitoisuus. 
Kansainvälisen meijeriliiton IDF:n standardien ja juustoihin sovellettavan Codexin sekä 
esimerkiksi Suomen asianomaisen lainsäädännön mukaan juustoa voidaan pitää 
rasvattomana, jos rasvapitoisuus kuiva-aineesta on alle 10 prosenttia.

Tarkistus 44
Liite, otsikon Ei sisällä tyydyttyneitä rasvoja jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
TYYDYTTYMÄTTÖMIÄ 
RASVAHAPPOJA ja/tai SISÄLTÄÄ 
PALJON PEHMEÄÄ RASVAA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon tyydyttymättömiä 
rasvahappoja tai pehmeää rasvaa, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli vähintään 
70 prosenttia tuotteen 
kokonaisrasvapitoisuudesta muodostuu 
tyydyttymättömistä rasvahapoista.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja 
ja/tai pehmeää rasvaa, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.
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Perustelu

Väittämiä olisi voitava esittää myös rasvan laadusta eikä vain tyydyttyneiden rasvahappojen 
pitoisuudesta. Pitäisi esimerkiksi olla mahdollista esittää väittämä, jonka mukaan tuote 
sisältää 'paljon monityydyttymättömiä rasvahappoja', 'paljon yksittäistyydyttymättömiä 
rasvahappoja' ja 'paljon n-3-sarjan rasvahappoja. Siksi olisi sovittava, millä edellytyksillä 
voidaan väittää tuotteen sisältävän 'paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja ja/tai pehmeää 
rasvaa'. Eri rasvojen laadussa ja ravintoarvossa on konkreettisia eroja. Rasvoilla, jotka 
sisältävät runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja, on tunnustetusti myönteinen vaikutus 
ihmisen ravitsemukseen, etenkin niiden korvatessa tyydyttyneen tai kovan rasvan 
ruokavaliossa.

Tarkistus 45
Liite, uuden otsikon Sisältää paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja ja/tai sisältää paljon 

pehmeää rasvaa jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
MONITYYDYTTYMÄTTÖMIÄ 
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon monityydyttymättömiä 
rasvahappoja, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
vähintään 45 prosenttia tuotteen 
rasvahapoista on monityydyttymättömiä 
rasvahappoja.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon monityydyttymättömiä 
rasvahappoja, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Ehdotettu pitoisuus (vähintään 45 prosenttia) on ollut jo vuosia menestyksekkäästi käytössä 
monien maiden lainsäädännössä ja käytännesääntöissä, koska on haluttu lisätä väestön 
monityydyttymättömien rasvahappojen saantia.

Tarkistus 46
Liite, uuden otsikon Sisältää paljon monityydyttymättömiä rasvahappoja jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
YKSITTÄISTYYDYTTYMÄTTÖMIÄ 
RASVAHAPPOJA
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Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon yksittäistyydyttymättömiä 
rasvahappoja, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
vähintään 45 prosenttia tuotteen 
rasvahapoista on 
yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon yksittäistyydyttymättömiä 
rasvahappoja, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Äskettäisessä WHO:n raportissa tunnustetaan, että kun tyydyttyneet rasvahapot korvataan 
yksittäistyydyttymättömillä rasvahapoilla, kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin määrä 
vähenee. Muissa tutkimuksissa nk. Välimeren ruokavaliosta, joka sisältää paljon 
yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja, hedelmiä, vihanneksia ja kalaa, on osoitettu, että 
alueen asukkailla on pienempi vaara sairastua sepelvaltimotautiin. WHO tunnustaa, että 
yksittäistyydyttymättömät rasvahapot ovat tärkeä rasvalähde ruokavaliossa, ja suosittaa, että 
niillä korvattaisiin tyydyttyneiden rasvahappojen, transrasvahappojen ja 
monityydyttymättömien rasvahappojen erotus eli noin 33–46 prosenttia rasvahapoista 
peräisin olevasta energiasta tai 10–14 prosenttia kokonaisenergiansaannista. Paljon 
yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävään tuotteeseen liitettävässä väittämässä olisi 
sovellettava suurin piirtein tätä määrää.

Tarkistus 47
Liite, uuden otsikon Sisältää paljon yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON N-3-SARJAN 
RASVAHAPPOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon n-3-sarjan rasvahappoja, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, jos ainakin toinen 
seuraavista ehdoista täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 3 g/100 g,
– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista n-3-
rasvahappoa vähintään 300 mg/100 g.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon n-3-sarjan rasvahappoja, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.
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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.

Tarkistus 48
Liite, uuden otsikon Sisältää paljon n-3-sarjan rasvahappoja jälkeen (uusi)

KOLESTEROLITON
Väittämä elintarvikkeen 
kolesterolittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos
a) tuote sisältää kolesterolia enintään 
0,005 g/100 g (kiinteät valmisteet) tai 
enintään 0,005 g/100 ml (nesteet), ja
b) tuote sisältää tyydyttyneitä 
rasvahappoja alle 1,5 g /100 g (kiinteät 
valmisteet) tai 0,75 g/100 ml (nesteet), ja
c) enintään 10 prosenttia tuotteen 
kokonaisenergiasisällöstä muodostuu 
tyydyttyneistä rasvahapoista tai 
70 prosenttia tuotteen 
kokonaisrasvapitoisuudesta muodostuu 
tyydyttymättömistä rasvahapoista.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
kolesteroliton, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Tämä väittämä on hyväksytty Codexissa. Väestön keskimääräinen kolesterolinsaanti on 200–
300 mg/päivä. Kasviöljyjen ja -rasvojen kolesterolipitoisuus on alle 5 mg kolesterolia/100 g, 
kun se eläinrasvoilla on noin 300 mg/100 g. Jos 20 g eläinrasvaa korvataan 20 g:lla 
kasvirasvaa, kolesterolinsaanti vähenee 50–60 mg/päivä eli 20–25 %, mikä pienentää 
merkittävästi myös kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin määrää plasmassa.
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Tarkistus 49
Liite, otsikon Ei lisättyä sokeria jälkeen (uusi)

VÄHÄLAKTOOSINEN
Väittämä elintarvikkeen 
vähälaktoosisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää laktoosia 
enintään 1 g/100 g tai /100 ml valmista 
elintarviketta.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähälaktoosinen, termi 'luonnostaan' 
voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Laktoosi-intoleranssi on ongelma, jonka vuoksi suuri osa väestöstä ei voi nauttia 
tavanomaisia maitotuotteita. Maitotuotteet ovat perinteisten ruokavalioiden perusta. Ne 
sisältävät paljon kalsiumia ja ovat D-, B2- ja B12-vitamiinin ja jodin lähde ja siksi tärkeä osa 
koko väestön ravitsemusta. Teollisuus on kehittänyt joukon vähälaktoosisia ja laktoosittomia 
tuotteita, ja laktoosi-intoleranssia potevat kuluttajat ovat tottuneet saamaan tietoa tuotteista.

Eri EU-maissa ei ole olemassa yhteistä raja-arvoa laktoosin määrää koskeville väittämille. 
"Vähälaktoosisessa" maitotuotteessa olisi oltava laktoosia alle 1 g/100 g tai /100 ml valmista 
elintarviketta.

Tarkistus 50
Liite, uuden otsikon Vähälaktoosinen jälkeen (uusi)

LAKTOOSITON
Väittämä elintarvikkeen 
laktoosittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote ei sisällä analyysissa 
havaittavia määriä laktoosia (eli sisältää 
laktoosia alle 10 mg/100 g tai /100 ml 
valmista elintarviketta).
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
laktoositon, termi 'luonnostaan' voidaan 
liittää väittämään.
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Perustelu

Laktoosi-intoleranssi on yleinen ongelma, jonka vuoksi suuri osa väestöstä ei voi nauttia 
tavanomaisia maitotuotteita. Maitotuotteet ovat perinteisten ruokavalioiden perusta. Ne 
sisältävät paljon kalsiumia ja ovat D-, B2- ja B12-vitamiinin ja jodin lähde ja siksi tärkeä osa 
koko väestön ravitsemusta. Elintarvikeala on kehittänyt joukon vähälaktoosisia ja 
laktoosittomia tuotteita, ja laktoosi-intoleranssia potevat kuluttajat (esim. Suomessa
17 prosenttia väestöstä) ovat tottuneet saamaan tietoa tuotteista, jotka sopivat heille.

Tarkistus 51
Liite, uuden otsikon Laktoositon jälkeen (uusi)

GLUTEENITON
Väittämä elintarvikkeen 
gluteenittomuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote sisältää gluteenia alle 
200 ppm (200 µg/100 g).

Perustelu

Koska yhä suurempi osa väestöstä sairastaa keliakiaa, elintarvikkeen "gluteenittomuus" olisi 
määriteltävä. Koska kaikki gluteenittomat elintarvikkeet eivät kuulu 
erityisruokavaliovalmisteita koskevien säännösten piiriin, on tärkeää lisätä 
gluteenittomuusväittämä sallittujen ravitsemusväittämien luetteloon. Tarkistuksessa 
ehdotetaan, että gluteenin raja-arvot asetetaan yhteisössä samalle tasolle kuin ehdotuksessa 
Codexin tarkistamiseksi (ehdotettu luonnos tarkistukseksi ravitsemusväittämien 
käyttöohjeisiin ALNORM 97/26, lisäys V).

Tarkistus 52
Liite, uuden otsikon Gluteeniton jälkeen (uusi)

LUONNOSTAAN GLUTEENITON
Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
luonnostaan gluteeniton, ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, jos tuote ei sisällä havaittavia 
määriä gluteenia eli sisältää gluteenia alle 
20 ppm (20 µg/100 g).
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Perustelu

Ks. tarkistuksen 51 perustelu.

Tarkistus 53
Liite, Alhainen natrium- tai suolapitoisuus

ALHAINEN NATRIUM- TAI 
SUOLAPITOISUUS

ALHAINEN NATRIUMPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,12 g/100 g tai 
/100 ml tai suolaa, jossa on vastaava 
määrä natriumia.

Väittämä elintarvikkeen alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,12 g/100 g tai 
/100 ml.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Natrium- tai suolapitoisuutta koskevista väitteistä olisi poistettava viittaus suolaan. 
Natriumpitoisuutta ei yleensä liitetä suolapitoisuuteen varauksetta, kuten liitteessä on tehty. 
Suola on vain yksi natriumin lähde ravinnossa, ja siksi ne olisi erotettava toisistaan. Lisäksi 
väestön suolan kokonaissaanti riippuu ruokavaliosta, joka eri jäsenvaltioissa muodostuu 
erityyppisistä ruoka-aineista.

Suolapitoisuusväittämien perustana olisi oltava yksittäisille ruoka-aineryhmille – kuten 
juustot, lihatuotteet, kalatuotteet, leipä, aamiaismurot tai valmisruoat – asetetut raja-arvot. 
Valmistelija ehdottaa, että tieto/väittämä elintarvikkeiden suolapitoisuudesta (korkea 
pitoisuus, alhainen pitoisuus, suolattomuus) olisi jätettävä jäsenvaltioiden lainsäätäjän 
päätettäväksi/säänneltäväksi.

Tarkistus 54
Liite, Erittäin alhainen natrium- tai suolapitoisuus

ERITTÄIN ALHAINEN NATRIUM- TAI 
SUOLAPITOISUUS

ERITTÄIN ALHAINEN 
NATRIUMPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen erittäin alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,04 g/100 g tai 

Väittämä elintarvikkeen erittäin alhaisesta 
natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,04 g/100 g tai 
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/100 ml tai suolaa, jossa on vastaava 
määrä natriumia.

/100 ml

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
erittäin alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan 
erittäin alhainen natriumpitoisuus, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 53 perustelu.

Tarkistus 55
Liite, Ei sisällä natriumia tai suolaton

EI SISÄLLÄ NATRIUMIA tai 
SUOLATON

EI SISÄLLÄ NATRIUMIA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike ei 
sisällä natriumia, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,005 g/100 g 
tai suolaa, jossa on vastaava määrä 
natriumia.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike ei 
sisällä natriumia, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää natriumia enintään 0,005 g/100 g 
tai suolaa.

Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan 
natriumia, termi "luonnostaan" voidaan 
liittää väittämään.

Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan 
natriumia, termi "luonnostaan" voidaan 
liittää väittämään.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 53 perustelu.

Tarkistus 56
Liite, otsikon Sisältää paljon proteiinia jälkeen (uusi)

VÄHÄPROTEIININEN
Väittämä elintarvikkeen 
vähäproteiinisuudesta ja kuluttajan 
kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli enintään 30 prosenttia 
elintarvikkeen energiasisällöstä 
muodostuu proteiinista.
Mikäli elintarvike on luonnostaan 
vähäproteiininen, termi 'luonnostaan' 
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voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Terveysväittämien luetteloon on lisättävä väittämä vähäproteiinisuudesta, joka liittyy melko 
yleisiin erityisruokavalioihin.

Tarkistus 57
Liite, Sisältää paljon vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, 1 kohta

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 58
Liite, Sisältää (ravintoaineen tai muun aineen nimi), 1 kohta

Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää ravintoainetta tai muuta ainetta, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli tuote on tämän asetuksen 
kaikkien soveltuvien säännösten 
mukainen.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää ravintoainetta tai muuta ainetta, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan 
sisältöinen muu väittämä voidaan esittää 
vain, mikäli 100 g/100 ml tai yksi annos 
elintarviketta sisältää vähintään 
15 prosenttia kyseisen ravintoaineen tai 
muun aineen päivittäistarpeesta.

Perustelu

Tämä väittämän käyttö voidaan hyväksyä, kunhan taataan, että 100 g:sta/100 ml:sta tai 
yhdestä annoksesta elintarviketta saadaan tietty osuus kyseisen ravintoaineen tai muun 
aineen päivittäistarpeesta.
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Tarkistus 59
Liite, Vähennetty (ravintoaineen nimi), 1 a kohta (uusi)

Väittämä, jonka mukaan yhden tai 
useamman ravintoaineen määrää on 
vähennetty, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää myös, kun yhden 
tai useamman ravintoaineen määrää on 
vähennetty vähemmän kuin 30 prosenttia 
vastaavaan muuhun tuotteeseen 
verrattuna edellyttäen, että väittämässä 
ilmoitetaan vähennyksen prosenttiosuus 
ja kyseisen ravintoaineen nimi 
("ravintoainetta x vähennetty y %").

Perustelu

Ravintoaineen määrän vähentämistä koskeva väittämä on pääosin hyväksyttävä. Olisi 
kuitenkin sallittava myös väittämät, joissa ilmoitetaan tietyn ravintoaineen pitoisuuden 
tosiasiallisesta vähentämisestä, kunhan vähentämisen määrä ilmoitetaan kuluttajalle 
selkeästi.
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