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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
(KOM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2003)0671)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0538/2003),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 153 artiklan,

Perustelu

Myös kuluttajansuojan parantamisen on oltava ehdotuksen lähtökohtana. Ehdotuksen 
1 artiklan 1 kohdassa asetetaan nimenomaan tavoitteeksi kuluttajansuojan korkean tason 
takaaminen.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Riittävästä ja monipuolisesta 
ruokavaliosta saadaan 
normaaliolosuhteissa kaikki tavanomaisen 
kehityksen ja terveellisen elämän 
ylläpitämisen kannalta tarpeelliset 
ravintoaineet sellaisina määrinä, jotka on 
vahvistettu yleisesti hyväksytyissä 
tutkimustiedoissa ja joita niissä 
suositellaan. Tutkimukset osoittavat 
kuitenkin, että tällaista ihannetilannetta ei 
saavuteta yhteisössä kaikkien 
ravintoaineiden eikä kaikkien 
väestöryhmien osalta. Elintarvikkeet, 
joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, näyttävät tarjoavan 
huomattavan määrän ravintoaineita, 
minkä vuoksi niiden voidaan katsoa 
edistävän yleistä ravintoaineiden saantia.

(8) Riittävästä ja monipuolisesta 
ruokavaliosta saadaan 
normaaliolosuhteissa kaikki tavanomaisen 
kehityksen ja terveellisen elämän 
ylläpitämisen kannalta tarpeelliset 
ravintoaineet sellaisina määrinä, jotka on 
vahvistettu yleisesti hyväksytyissä 
tutkimustiedoissa ja joita niissä 
suositellaan. Tutkimukset osoittavat 
kuitenkin, että tällaista ihannetilannetta ei 
aina saavuteta yhteisössä kaikkien 
ravintoaineiden eikä kaikkien 
väestöryhmien osalta. Vapaaehtoinen ja 
tarkasti kohdennettu vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lisääminen kyseisille 
väestöryhmille tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin voisi parantaa tilannetta 
tällaisissa tapauksissa.

Perustelu

Ravitsemusasiantuntijat eivät ole yksimielisiä siitä, että elintarvikkeet, joihin mielivaltaisesti 
ja vapaaehtoisesti lisätään vitamiineja ja kivennäisaineita, vaikuttavat myönteisesti yleiseen 
ravintoaineiden saantiin. Ehdotetusta yleisestä sanamuodosta, jonka mukaan vitamiinien ja 
muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin edistää ravintoaineiden kokonaissaantia, ei käy 
ilmi ehdotuksen tarkoitus, ja se olisi siksi poistettava. Sen sijaan olisi ilmaistava selkeästi, 
että täydennetyt elintarvikkeet voivat tosiasiallisesti edistää ravintoaineiden saantia vain 
tapauksissa, joissa tiettyjä vitamiineja ja kivennäisaineita saadaan vähintään 
vähimmäismäärä ja joissa täydennetyt tuotteet soveltuvat kyseisen väestöryhmän 
käytettäviksi.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Yhteisössä voidaan osoittaa 
nykyäänkin esiintyvän joitakin 
puutostiloja, joskin ne ovat melko 
harvinaisia. Yhteisössä vallitsevan 
sosioekonomisen tilanteen sekä eri 
väestöryhmien elämäntapojen muutokset 
ovat johtaneet erilaisiin 
ravitsemustarpeisiin ja muuttuviin 
ruokailutottumuksiin. Tämä on 
puolestaan johtanut eri väestöryhmien 
ravinnon- ja energiantarpeen 
muuttumiseen sekä siihen, että näiden 
väestöryhmien osalta tiettyjen vitamiinien 
ja kivennäisaineiden saanti jää alle 
jäsenvaltioiden suositusten. Lisäksi 
tieteellinen kehitys on osoittanut, että 
parhaan mahdollisen terveydentilan 
ylläpitämiseksi joidenkin ravintoaineiden 
saantiarvot voisivat olla korkeampia kuin 
tämänhetkiset suositukset. Edellä 
esitettyjen seikkojen perusteella voidaan 
katsoa, että yhteisön sääntöihin sisältyvän 
täydentämisen määritelmän olisi 
sisällettävä Codex Alimentariuksen 
yleisperiaatteiden vastaava määritelmä, 
mutta oltava sitä laajempi.

Poistetaan.

Perustelu

Komissio toteaa, että tiettyjen ravintoaineiden puutostiloja havaitaan vain hyvin harvoin, 
mutta se ei esitä tarkempia tietoja näistä havainnoista. Komissio käyttää kuitenkin joidenkin 
ravintoaineiden puutostiloja perusteluna ehdotukselleen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
vapaaehtoisesta lisäämisestä kaikkiin elintarvikkeisiin. Yhteisön olisi pyrittävä 
markkinatilanteeseen, jossa valmistajat lisäävät vitamiineja ja kivennäisaineita 
elintarvikkeisiin ravitsemuksellisista ja terveydellisistä syistä, ei markkinoinnin edistämiseksi.

Tietyillä ravintoaineilla täydennettyjä elintarvikkeita voidaan lisäksi markkinoida tietylle 
tarkkaan määritellylle ryhmälle (jotka kärsivät tämän ravintoaineen puutteesta tai tarvitsevat 
sitä enemmän, kuten odottavat äidit), erityisruokavalioon kuuluvana elintarvikkeena tai 
tiettyihin lääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuna elintarvikkeena, näitä elintarvikkeita 
koskevia yhteisön määräyksiä soveltaen.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 14 kappale

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

(14) Valmistajat mainostavat yleensä 
elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja 
ja kivennäisaineita, ja kuluttajat voivat 
pitää näitä tuotteita ravitsemuksellisesti, 
fysiologisesti tai muutoin terveyden 
kannalta edullisempina kuin muita 
vastaavia tuotteita, joihin ei ole lisätty 
tällaisia ravintoaineita. Tämä voi saada 
kuluttajat tekemään valintoja, jotka ovat 
mahdollisesti epätoivottavia, koska 
täydennetyt tuotteet ovat liian 
kaloripitoisia, rasvaisia tai makeita. 
Tämän mahdollisen epätoivotun 
vaikutuksen torjumiseksi on tuotteisiin, 
joihin lisätään vapaaehtoisesti vitamiineja 
ja kivennäisaineita, kohdistettava joitakin 
rajoituksia. Tiettyjen aineiden, kuten 
alkoholin, pitoisuus tuotteessa tai tuotteen 
ravintosisällön luonne, ovat tässä 
yhteydessä asianmukaisia perusteita sille, 
että vitamiinien ja kivennäisaineiden 
lisäämistä ei sallita. Ravintosisällön 
luonnetta määriteltäessä on otettava 
huomioon eri ravintoaineiden ja sellaisten 
aineiden määrä, joilla on 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia, erityisesti rasvan, 
tyydyttyneiden rasvahappojen, 
transrasvahappojen, suolan/natriumin ja 
sokerin määrä, 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 luonteen lisäksi olisi 
otettava huomioon myös kaloripitoisuus. 
Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä 
on otettava huomioon eri 
elintarvikeryhmät sekä niiden merkitys 
kokonaisruokavaliossa. Joidenkin 
elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien 
osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia 
vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen 
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siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai 
elintarvikeryhmällä on väestön 
ruokavaliolle. Jotta kuluttajat eivät saisi 
väärää käsitystä tuoreiden elintarvikkeiden 
luonnollisesta ravintoarvosta, niihin ei saa 
lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita.

Perustelu

Lisätty teksti on peräisin komission ehdotuksessa asetukseksi elintarvikkeiden ravinto- ja 
terveysväittämistä (KOM(2003)0424) olevista 6 ja 7 johdanto-osan kappaleesta, ja sillä 
liitetään tarkoituksenmukaisesti yhteen nämä kaksi asetusta. Lisäksi on todettava, että 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä niihin tuotteisiin, joiden tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, sokerin tai suolan pitoisuus on korkea ja joita ennalta 
ehkäisevässä terveellisessä ruokavaliossa pitäisi käyttää vähemmän, ei pidä hyväksyä. Kaikki 
ilmoitetut tiedot (esim. tuotemerkki tai vain viittaus tuotteen sisältämään C-vitamiiniin) eivät 
ole ehdotuksen KOM(2003)0424 mukaisia ravinto- ja terveysväittämiä, ja siksi olisi järkevää 
ryhtyä käyttämään elintarvikkeiden vapaaehtoisen täydentämisen yhteydessä ravinto- ja 
terveysväittämiin sovellettavia rajoituksia kuluttajansuojan yhtenäisen tason ylläpitämiseksi.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Direktiivissä 90/496/ETY 
tarkoitetut päivän saantisuositukset 
(RDA) eivät ole täydellisiä kaikkien 
liitteessä I j II mainittujen vitamiinien ja 
kivennäisaineiden osalta ja lisäksi ne ovat 
vanhentuneita.

Tarkistus 6
2 artiklan 4 a kohta (uusi)

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

Täydentämiseen sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet luetellaan ja määritellään liitteissä I ja 
II. Siksi tässä asetuksessa on oltava vähintään "tiettyjen muiden aineiden" määritelmä.

Tarkistus 7
2 artiklan 4 b kohta (uusi)

(4 a) "Suositeltu saanti" on 
elintarvikealan toimijan asettama määrä, 
joka on määritelty 
asetuksessa(EY) N:o 178/2002, ja jonka
yhteydessä otetaan huomioon 7 artiklan 
1 kohdan mukaiset määrät ja 
direktiivin 90/496/ETY mukainen päivän 
saantisuositus (RDA).

Perustelu

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden aineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja sen 
mahdollistamiseksi, että kuluttajat voivat tehdä valintansa järkevästi ja tieteelliseen tietoon 
perustuen, on tarkennettava tietyn ravintoaineen tai muun aineen suositeltua päivän 
saantisuositusta.

Ravintolisistä annetun direktiivin 2002/46 mukaan ravintolisien enimmäismäärät 
vahvistetaan valmistajan suositteleman päivän saantisuosituksen mukaisesti. 
Enimmäismäärien olisi, kuten direktiivin 2002/46 1 kohdan a alakohdassa todetaan, 
perustuttava "turvallisiin raja-arvoihin". Nämä on direktiivin 2002/46 mukaan vahvistettava 
kyseisen direktiivin 13 artiklassa tarkoitetulla menettelyllä, mutta niitä ei ole vieläkään 
vahvistettu. Ravintolisistä annettu direktiivi oli määrä panna täytäntöön viimeistään 
31. heinäkuuta 2003 mennessä. Komissio on näin ollen hidas kyseisten vitamiinien ja 
kivennäisaineiden enimmäismäärien, raja-arvojen ja vähimmäismäärien vahvistamisessa. 
Lisäviivästystä ja siten ravintolisiä koskevien säännösten ja vitamiinien ja kivennäisaineiden 
lisäämistä elintarvikkeisiin koskevien ehtojen täytäntöönpanon viivästymistä ei kuluttaja- ja 
kansanterveyssyistä voida hyväksyä. 

Myös muille aineille on - kansanterveyden suojelemiseksi ja oikeusturvan takaamiseksi -
vahvistettava enimmäismäärät.

Tarkistus 8
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Päivän saantisuositukset ja turvalliset 

raja-arvot
Liitteissä III B tai C mainituille tietyille 
muille aineille vahvistetaan päivän 
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saantisuositukset ja turvalliset raja-arvot. 
Asetuksen 7 artiklaa on sovellettava 
asianmukaisesti.

Perustelu

Tarkistus 9
3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Vitamiineja ja kivennäisaineita saa lisätä 
elintarvikkeisiin vain, jos tavoitteena on

2. Vitamiineja ja kivennäisaineita saa 
ihmiselimistön hyödynnettävässä 
muodossa lisätä elintarvikkeisiin vain, jos 
tavoitteena on

Perustelu

Kaikkien elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja hivenaineiden on oltava elimistön 
hyödynnettävissä, sillä muussa tapauksessa kuluttajia johdetaan harhaan, mistä 
ääritapauksissa voi olla kielteisiä terveysvaikutuksia (esim. ripulia tai muiden 
ravintoaineiden imeytymisen heikkenemistä).

Tarkistus 10
4 artiklan johdantokappale

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

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

Perustelu

Seitsemän vuoden siirtymäaika on liian pitkä.

Tarkistus 11
4 artiklan b alakohdan 1 alakohta

b) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole 

b) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole 
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antanut kielteistä lausuntoa kyseisestä 
aineesta tai sen käytöstä kyseisessä 
muodossa elintarvikkeiden valmistuksessa 
niiden aineen käyttöä tukevien tietojen 
perusteella, jotka jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle viimeistään 
(kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta).

antanut kielteistä lausuntoa kyseisestä 
aineesta tai sen käytöstä kyseisessä 
muodossa elintarvikkeiden valmistuksessa 
niiden aineen käyttöä tukevien tietojen 
perusteella, jotka jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle viimeistään 
(18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta).

Tarkistus 12
5 artiklan b alakohdan 2 alakohta

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

Komissio vahvistaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
16 artiklan 2 kohdan tarkoittaman 
menettelyn mukaisesti erityisiä 
ravintosisältöluonteita, joita 
elintarvikkeiden tai tiettyjen 
elintarvikeryhmien on vastattava, jotta 
niihin voidaan lisätä vitamiineja ja 
kivennäisaineita.
Nämä ravintosisältöluonteet laaditaan 
elintarvikkeille ja tietyille 
elintarvikeryhmille ottaen huomioon 
erityisesti seuraavat seikat:
a) kyseisen elintarvikkeen sisältämien 
tiettyjen ravintoaineiden ja muiden 
aineiden, kuten rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokerin ja suolan/natriumin määrät;
b) elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
merkitys väestön ravitsemukselle yleensä 
tai mahdollisesti tietyille riskiryhmille, 
lapset mukaan lukien;
c) elintarvikkeen koostumus ja 
tieteellisesti tunnustettujen, terveyttä 
edistävien ravintoaineiden sisältyminen 
siihen;
Ravintosisältöluonteiden on perustuttava 
tieteelliseen tietoon ravitsemuksesta ja sen 
merkityksestä terveydelle. 
Ravintosisällön luonnetta määritellessään 
komissio pyytää neuvoa viranomaisilta ja 
kuulee sidosryhmiä, erityisesti 
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elintarviketeollisuutta ja 
kuluttajajärjestöjä.
Poikkeuksista ja päivityksistä päätetään 
16 artiklan 2 kohdassa mainitun 
menettelyn mukaisesti asiaa koskevan 
tieteellisen kehityksen huomioon 
ottamiseksi.

Perustelu

Elintarvikealan toimijat markkinoivat elintarvikkeita, joihin on lisätty vitamiineja ja 
kivennäisaineita, tuotteina, joiden nauttiminen on hyödyllistä ja jotka siksi ovat "hyviä" tai 
"parempia" tuotteita. Monet kuluttajat saattaisivat sen vuoksi nauttia tällaisia elintarvikkeita 
enemmän ja nykyisiä kulutustottumuksia suurempia määriä. Siksi on hyvin tärkeää, että 
vitamiineja ja kivennäisaineita lisätään vain elintarvikkeisiin, joiden koostumuksessa otetaan 
huomioon tietyt ravintosisältöarvot, jotta vältetään haitalliset vaikutukset. Krooniset, 
ravitsemusperäiset sairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, liikalihavuus, 
karies jne. ovat lisääntymässä Euroopassa. Kalori-, rasva-, suola ja sokeripitoinen ja 
vähäkuituinen ravinto edistää tällaisten sairauksien esiintymistä. Tuotteista - tai mahdollisesti 
tuoteryhmistä - jotka ovat erityisen kalori-, rasva-, sokeri- ja/tai suolapitoisia ja/tai 
vähäkuituisia tai joiden rasvakoostumus on epäedullinen, ei pitäisi tehdä houkuttelevampia 
lisäämällä niihin vitamiineja ja kivennäisaineita. Täydennetyt elintarvikkeet eivät saa 
koostumukseltaan olla ravintosuositusten ja jäsenvaltioiden ravitsemuspolitiikan vastaisia.

Tarkistus 13
6 artiklan 1 kohta

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

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

*Asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Puhtaudelle asetettavat vaatimukset on vahvistettava ennen asetuksen voimaantuloa, niin että 
voidaan taata oikeusvarmuus ja tehokas kuluttajansuoja.

Tarkistus 14
7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

* Asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Enimmäis- ja vähimmäismäärät on vahvistettava ennen asetuksen voimaantuloa, niin että 
voidaan taata oikeusvarmuus ja tehokas kuluttajansuoja.

Tarkistus 15
7 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
muista ravintolähteistä.

b) vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
muista ravintolähteistä, ravintolisät 
mukaan lukien.

Perustelu

Ravintolisät tulevat yhä enemmän muotiin, ja monet kuluttajat käyttävät niitä säännöllisesti 
tai ainakin silloin tällöin. Monet ravintolisät sisältävät suuria määriä vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Niiden saanti tällaisista tuotteista on näin ollen myös otettava huomioon. 
Siksi tekstissä olisi mainittava tämä näkökohta.

Tarkistus 16
7 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) yksittäisten tuotteiden osuus väestön 
tai tiettyjen väestöryhmien 
kokonaisravinnonsaannista

Tarkistus 17
7 artiklan 2 kohdan b b alakohta (uusi)
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b b) 5 artiklassa mainittu ravintosisällön 
luonne.

Tarkistus 18
7 artiklan 4 kohta

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

4. Komissio vahvistaa 1 kohdassa 
mainitut vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismäärät sekä päivän 
saantisuositukset viranomaisten arvioiden 
mukaisesti. Nämä arvot julkaistaan.

a) vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
lisäämistä elintarvikkeisiin 
ravintoainesisällön vakioimiseksi ja/tai 
korvaavien elintarvikkeiden 
ravitsemuksellisen vastaavuuden 
saavuttamiseksi
b) yksittäisten tuotteiden vaikutus väestön 
tai väestöryhmien 
kokonaisravinnonsaantiin
c) tuotteen ravintosisältö määritettynä 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väitteistä 
annetun asetuksen (EY) N:o .../2003 
mukaisesti.

Perustelu

Vitamiinien ja kivennäisaineiden väärinkäytön välttämiseksi on vahvistettava turvalliset raja-
arvot.

Tarkistus 19
8 artiklan 1 kohta

1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita 
sisältävien elintarvikkeiden 
pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai 
mainontaan ei saa sisältyä sellaista 
mainintaa tai viittausta, jonka mukaan 
tasapainoisesta ja monipuolisesta 
ruokavaliosta ei saisi riittävästi 
ravintoaineita. Tarvittaessa voidaan 

1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita 
sisältävien elintarvikkeiden 
pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai 
mainontaan ei saa sisältyä sellaista 
mainintaa tai viittausta, jonka mukaan 
tasapainoisesta ja monipuolisesta 
ruokavaliosta ei saisi riittävästi 
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hyväksyä tiettyä ravintoainetta koskeva 
poikkeus 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

ravintoaineita.

Perustelu

Tällaiselle poikkeukselle ei ole mitään perusteluja. Kyse ei ole enää tuotteista, joita on 
vapaaehtoisesti täydennetty, vaan dieettituotteista tai pakollisesti täydennetyistä tuotteista, 
kuten suolasta, johon lisätään jodia Itävallassa ja Saksassa.

Tarkistus 20
8 artiklan 4 kohta

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

4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita ja jotka 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Esitettäviä tietoja ovat edellä mainitun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 
tiedot sekä elintarvikkeen sisältämien, 
siihen lisättyjen vitamiinien ja 
kivennäisaineiden kokonaismäärät. Lisäksi 
on annettava seuraavat tiedot:
a) tiedot vitamiineista ja kivennäisaineista 
annosta kohti (määrä annosta kohti) 
absoluuttisina lukuina ja osuutena päivän 
saantisuosituksesta; lisäksi tiedot tuotteen 
100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa 
kohti;
b) valmistajan ilmoittaman tuotteen 
suositeltu päivän saantiannos - silloin kun 
se on tarpeen ja helposti laskettavissa 
annoksina; 
c) varoitus ilmoitetun päivän 
saantisuosituksen ylittämisestä;.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että kuluttajat saavat vain asianmukaista tietoa, jotta he 
voivat välttää vitamiinien ja kivennäisaineiden yliannostuksen. Päivän saantisuositus ja 
varoitusteksti ovat sopusoinnussa myös ravintolisiä koskevan direktiivin (2002/46/EY) kanssa.
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Tarkistus 21
9 a artikla (uusi)

9 a artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ne 
aineet ja ainesosat, joita niiden alueella 
käytetään elintarvikkeiden 
täydentämiseen ja jotka ovat tai sisältävät 
muita aineita kuin vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Komissio välittää nämä 
tiedot viranomaisille ja julkistaa 
saapuneet ilmoitukset.

Perustelu

On tärkeää, että on riittävästi tietoa tiettyjen muiden aineiden lisäämisestä.

Tarkistus 22
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Aineet, joihin sovelletaan rajoituksia, 
kielletyt aineet tai yhteisön valvonnan 

alaiset aineet 
1. Jos jäsenvaltio katsoo, että jonkin 
muun aineen kuin vitamiinien tai 
kivennäisaineiden tai jonkin ainesosan, 
joka sisältää muita aineita kuin 
vitamiineja tai kivennäisaineita, 
lisääminen voi johtaa siihen, että tätä 
ainetta nautitaan sellaisia määriä, jotka 
ylittävät ravitsemusta koskeviin virallisiin 
tilastoihin perustuvan keskimääräisen 
saannin, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä 
komissiolle viipymättä. 
2. Komissio tekee päätöksen, 
elintarvikeviranomaisen arvioitua 
käytettävissä olevat kussakin tapauksessa, 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja merkitsee aineen 
liitteeseen III.
Jos aine osoittautuu terveydelle 
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vahingolliseksi, aine tai ainesosa 
a) joko merkitään liitteen III A osaan ja 
tämän aineen lisääminen elintarvikkeisiin 
tai sen käyttö elintarvikkeiden 
valmistuksessa kielletään
b) tai se merkitään liitteen III B osaan ja 
sen lisääminen elintarvikkeisiin tai sen 
käyttö elintarvikkeiden valmistuksessa 
sallitaan vain edellyttäen, että 
noudatetaan tässä liitteessä mainittuja 
ehtoja ja enimmäismääriä.
Jos viranomaisten kussakin tapauksessa 
suorittaman käytettävissä olevien tietojen 
arvioinnin perusteella havaitaan, että 
kyseinen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti 
terveyteen, mutta asia on tieteellisesti 
epävarma, kyseinen aine merkitään 
liitteessä III olevaan C osaan 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 
3. Tähän asetukseen sisältyvien 
rajoitusten lisäksi tiettyihin 
elintarvikkeisiin sovellettavissa yhteisön 
säännöksissä saatetaan rajoittaa eräiden 
aineiden käyttöä tai kieltää se. Jos 
yhteisön säännöksiä ei ole, jäsenvaltiot 
voivat säätää tällaisista kielloista tai 
rajoituksista 14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
4. Elintarvikealan toimijat tai muut 
asianomaiset voivat milloin tahansa 
esittää viranomaiselle arvioitavaksi 
sellaisia tieteellisiä tietoja koskevan 
asiakirjan, joilla osoitetaan liitteessä III 
olevassa C osassa mainitun aineen 
turvallisuus noudatettaessa annettuja 
käyttöehtoja elintarvikkeessa tai 
elintarvikeryhmässä ja joissa selostetaan 
kyseisen käytön tarkoitus.
5. Neljän vuoden kuluessa päivästä, 
jolloin aine on merkitty liitteessä III 
olevaan C osaan, on tehtävä 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti ja ottaen huomioon 
viranomaisen lausunto sille arvioitavaksi 
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toimitetuista, 4 kohdassa tarkoitetuista 
tiedoista päätös sallia yleisesti 
liitteessä III olevassa C osassa mainitun 
aineen käyttö tai siirtää aine liitteessä III 
olevaan A tai B osaan.

Perustelu

Tässä konkretisoidaan liian suurten määrien käsite viittaamalla virallisiin, ravitsemusta 
(ravintoaineselvitykset, ravintoaineiden kulutusta koskevat tiedot jne.) koskeviin tilastoihin. 
Keskipitkällä aikavälillä on tarkoitus saada käyttöön EU:n yhteiset ravitsemustiedot, joihin 
voidaan viitata.

Lisäksi on vahvistettava yhtenäinen ja avoin menettely tiettyjen muiden aineiden valvontaan.

Tarkistus 23
10 artikla

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

Perustelu

Ks. Uutta 10 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 24
11 artikla

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

Perustelu

Ks. uutta 10 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 25
11 a artikla (uusi)

11 a artikla
Pakkausmerkinnät, esillepano ja 

mainonta
1. Lisättyjä muita aineita sisältävien 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, 
esillepano ja mainonta eivät saa sisältää 
väitteitä tai viitteitä, joiden mukaan 
monipuolinen tavanomaisista 
elintarvikkeista koostuva ennalta 
ehkäisevä ravitsemus ei olisi tarpeen.
2. Lisättyjä muita aineita sisältävän 
elintarvikkeen pakkausmerkinnät, 
esillepano tai mainonta eivät saa olla 
harhaanjohtavia tai antaa kuluttajalle 
väärää käsitystä elintarvikkeen 
ravitsemuksellisista ominaisuuksista, 
jotka saattavat olla ravintoaineiden 
lisäämisen tulosta.
3. Niiden tuotteiden 
pakkausmerkinnöissä, joihin on lisätty 
muita aineita, voi olla ravintoaineiden 
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lisäämistä koskeva ilmoitus 
elintarvikkeiden ravintosisältöä ja 
terveysvaikutuksia koskevista väittämistä 
annetussa asetuksessa (EY) N:o .../2003 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.
4. Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat 
pakollisia tuotteissa, joihin on lisätty 
muita aineita ja jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan. Esitettäviä 
tietoja ovat edellä mainitun direktiivin 
4 artiklan 1 kohdan ryhmän 2 tiedot sekä 
elintarvikkeen sisältämien, siihen 
lisättyjen aineiden kokonaismäärät. 
Lisäksi on annettava seuraavat tiedot:
a) tiedot muista aineista annosta kohti 
(määrä annosta kohti) absoluuttisina 
lukuina ja, mikäli saatavissa, myös 
osuutena päivän saantisuosituksesta; 
lisäksi tiedot tuotteen 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa kohti;
b) valmistajan ilmoittaman tuotteen 
suositeltu päivän saantiannos - silloin kun 
se on tarpeen ja helposti laskettavissa 
annoksina; 
c) varoitus ilmoitetun päivän 
saantisuosituksen ylittämisestä.
5. Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita 
direktiivin 2000/13/EY, elintarvikkeiden 
ravintosisältöä ja terveysvaikutuksia 
koskevista väitteistä annetun asetuksen 
(EY) N:o .../2003 eikä muiden tiettyihin 
elintarvikeryhmiin sovellettavien 
elintarvikelainsäädännön säännösten 
soveltamista.
6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan tarvittaessa 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Kuluttajien on saatava selkeää tietoa siitä, mitä aineita elintarvikkeeseen on lisätty ja missä 
suhteessa lisätyn aineen määrä on suositeltuun saantiannokseen tai 100 g/ml kohti 
suositellusta päivän saantiannoksesta. Jos päivittäinen tarve voidaan vahvistaa, se on myös 
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ilmoitettava.

Tarkistus 26
11 b artikla (uusi)

11 b artikla
Suositellut päiväannokset ja turvalliset 

raja-arvot
Liitteen III B tai C osassa mainituille 
muille aineille vahvistetaan päivän 
saantisuositukset ja turvalliset raja-arvot. 
Tämän asetuksen 7 artiklaa on 
sovellettava sisältöään vastaavasti.

Perustelu

Samoin kuin vitamiineille ja kivennäisaineille myös tietyille muille aineilla on vahvistettava 
turvalliset raja-arvot.

Tarkistus 27
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Päivän saantisuositusten vahvistaminen

Komissio vahvistaa pikaisesti -
viimeistään tämän asetuksen voimaan 
tullessa ja ottaen huomioon uusimmat 
tieteelliset tiedot ja kansainväliset 
suositukset - päivän saantisuositukset 
kaikille liitteessä I luetelluille 
vitamiineille ja kivennäisaineille.

Tarkistus 28
13 artikla

Rajoittamatta perustamissopimuksen ja 
erityisesti sen 28 ja 30 artiklan 
soveltamista, jäsenvaltiot eivät saa 
rajoittaa tai kieltää sellaisten 
elintarvikkeiden kauppaa, jotka ovat 
tämän asetuksen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen ylläpitää tai ottaa käyttöön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
28 ja 30 artiklan mukaisesti tiukempia 
määräyksiä, jotka koskevat niiden 
vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen 
muiden aineiden lisäämistä, joita ne 
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yhteisön säädösten mukaisia, soveltamalla 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
elintarvikkeisiin lisäämiseen 
yhdenmukaistamattomia kansallisia 
säännöksiä.

pitävät kansanterveyden suojelun 
kannalta välttämättöminä, ja jotka eivät 
ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ilmoitettava komissiolle jo olemassa 
olevista kansallisista määräyksistä.
Aineita, jotka eivät sisälly liitteeseen III, 
koskevat tiukemmat määräykset voivat 
olla voimassa siihen asti, kunnes 
viranomaiset arvioivat aineet tämän 
asetuksen 10 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tällä tarkistuksella tarkennetaan oikeudellisesti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia säilyttää tai 
ottaa käyttöön kansallisia määräyksiä.

Tarkistus 29
14 artiklan 3 kohta

3. Komissio kuulee asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää komiteaa, 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 kohdassa 
tarkoitettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää komiteaa ja antaa 
lausunnon suunnitelluista toimenpiteistä.

Perustelu

Pysyvää elintarvikeketju- ja eläinten terveys -komiteaa olisi joka tapauksessa kuultava.

Tarkistus 30
17 artikla

Sellaisten elintarvikkeiden, joihin on lisätty 
vitamiineja ja kivennäisaineita, sekä 
liitteessä III olevassa B ja C osassa 
lueteltuja aineita sisältävien 
elintarvikkeiden tehokkaan valvonnan 
helpottamiseksi jäsenvaltiot voivat vaatia, 

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

vaadittava, että valmistaja tai tällaisia 
elintarvikkeita niiden alueella markkinoille 
saattava taho antaa markkinoille 
saattamisesta tiedon toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimittamalla sille kyseistä 
tuotetta varten käytettävän 
pakkausmerkinnän mallin. 

Jäsenvaltiot välittävät nämä tiedot 
komissiolle ja viranomaisille.
Komissio toimittaa tiedot yleisön 
saataville.

Perustelu

Valvonnan pakollisuus asettaa tuottajat tasavertaiseen asemaan ja parantaa myös 
kuluttajansuojaa. Tietojen julkaiseminen antaa paremman kuvan siitä, mitä markkinoilla on, 
ja helpottaa valvontaa.
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PERUSTELUT

Codex Alimentarius hyväksyi kansainvälisellä tasolla vuonna 1987 yleisen periaatteen 
ravintoaineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin, väestössä tai tietyssä väestöryhmässä havaitun 
yhden tai useamman ravintoaineen puutoksen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin 
koskevissa eri jäsenvaltioiden määräyksissä on suuria eroja. 

Jotkut maat ovat vahvistaneet määräyksiä ravintoaineiden pakollisesta lisäämisestä, toisilla 
taas ei ole lainkaan asiaa koskevia määräyksiä.

Joissakin maissa vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden vapaaehtoista 
lisäämistä elintarvikkeisiin rajoitetaan hyvin tiukasti, toisissa maissa taas on hyvin sallivia
ravintoaineiden lisäämistä koskevia määräyksiä.

Jäsenvaltioiden määräysten väliset suuret erot haittaavat luonnollisesti tällaisten tuotteiden 
kauppaa sisämarkkinoilla.

Siksi on tarkoituksenmukaista pyrkiä yhdenmukaistamaan vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
tiettyjen muiden aineiden lisäämistä koskevia yhteisön säännöksiä, edellyttäen että 
yhdenmukaistamisessa taataan kuluttajansuojan korkea taso. On varmistettava, että kyseiset 
tuotteet eivät millään tavalla vaaranna kansanterveyttä ja että periaatetta, jonka mukaan 
tasapainoinen ja monipuolinen ravinto takaa tarpeellisen ja riittävän ravintoaineiden saannin, 
ei heikennetä.

Ehdotus helpottanee epäilemättä tällaisten elintarvikkeiden kauppaa sisämarkkinoilla, mutta 
kansanterveyteen liittyviä näkökohtia ja kuluttajansuojan korkeaa tasoa siinä ei ole otettu 
riittävästi huomioon. 

1. Oikeusperusta

Jotta kuluttajansuojaa painotettaisiin enemmän, asetuksen oikeusperustaa olisi täydennettävä 
viittaamalla perustamissopimuksen 153 artiklaan. Komission ehdotuksen 1 artiklan 
1 kohdassa asetetaan nimenomaan tavoitteeksi kuluttajansuojan korkean tason takaaminen.

2. Ravintosisällön luonne

Elintarvikealan toimijat markkinoivat täydennettyjä elintarvikkeita tuotteina, joiden 
nauttiminen on hyödyllistä ja jotka siksi ovat "hyviä" tai "parempia". Monet kuluttajat 
saattaisivat sen vuoksi nauttia tällaisia elintarvikkeita enemmän ja nykyisiä 
kulutustottumuksia suurempia määriä. Siksi on hyvin tärkeää, että vitamiineja ja 
kivennäisaineita lisätään vain elintarvikkeisiin, joiden koostumuksessa otetaan huomioon 
ravintosisällön luonne, jotta vältetään haitalliset vaikutukset. Krooniset, ravitsemusperäiset 
sairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, liikalihavuus, karies jne. ovat 
lisääntymässä Euroopassa. Kalori-, rasva-, suola ja sokeripitoinen ja vähäkuituinen ravinto 
edistää tällaisten sairauksien esiintymistä. Tuotteista - tai mahdollisesti tuoteryhmistä - jotka 
ovat erityisen kalori-, rasva-, sokeri- ja/tai suolapitoisia ja/tai vähäkuituisia tai joiden 
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rasvakoostumus on epäedullinen, ei pitäisi tehdä houkuttelevampia lisäämällä niihin 
vitamiineja ja kivennäisaineita. Täydennetyt elintarvikkeet eivät saa koostumukseltaan olla 
ravintosuositusten ja jäsenvaltioiden ravitsemuspolitiikan vastaisia. 

3. Liite III

Elintarvikkeiden sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet arvioidaan tieteellisesti ja tutkitaan 
tarkasti. San ansiosta komissio pystyi laatimaan asetuksen liitteissä I ja II olevat sallittujen 
aineiden luettelot.

Sallittujen aineiden luettelon laatiminen "tietyistä muista aineista" ei ole 
tarkoituksenmukaista, mutta asetukseen on kuitenkin sisällytettävä "tiettyjen muiden 
aineiden" määritelmä.

Samoin kuin vitamiineille ja kivennäisaineille myös "tietyille muille aineille" on vahvistettava 
enimmäis- ja vähimmäismäärät. Niihin on myös sovellettava vitamiinien ja kivennäisaineiden 
pakkausmerkintöjä vastaavia määräyksiä.

Yhteisön valvonnan alaisia aineita koskeva yhtenäinen ja avoin menettely vahvistetaan 
10 a artiklassa.


