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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 elintarvikkeiden 
ravitsemus- ja terveysväittämistä
(KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2003)0424)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0329/2003), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (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 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 

(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 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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.

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 ravintosisällön luonne ovat 
asianmukaisia perusteita sen 
ratkaisemiseksi, voidaanko tuotteeseen 
liittää väittämä.

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 2
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. 

(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 
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viranomaisen kuulemisen jälkeen. 

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 11 kappale

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

Tieteellisen pohjan olisi oltava ravitsemus-
ja terveysväittämien käytön tärkein 
näkökohta, ja väittämiä käyttävien 
elintarvikealan toimijoiden olisi 
perusteltava se, unohtamatta kuitenkaan 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevia 
joitakin rakenteellisia ja organisatorisia 
puutteita.

Perustelu

Halutaan tuoda esille, 14 artiklan mukaisesti, pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa 
esiintyviä ongelmia. Tästä esimerkkinä mainittakoon se, että ne eivät pysty kääntämään 
tuotteen ravitsemusväittämää eri kielille.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 19 kappale

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

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

Perustelu

Pyritään suojelemaan yksilön terveyden kannalta tärkeiden tyypillisten tuotteiden tuotantoa ja 
jakelua.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 26 kappale

(26) On otettava käyttöön siirtymäkausi, 
jotta elintarvikealan toimijat voivat 
mukautua tämän asetuksen vaatimuksiin.

(26) On otettava käyttöön siirtymäkausi, 
jotta elintarvikealan toimijat voivat 
mukautua tämän asetuksen vaatimuksiin. 
Tämä koskee etenkin pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä.

Perustelu

Pyritään tuomaan esille pienten ja keskisuurten yritysten vaikeudet sopeutua mainittuihin 
lainsäädäntömuutoksiin.

Tarkistus 6
1 artiklan 3 kohta

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

3. Asetuksen soveltaminen ei rajoita 
seuraavien yhteisön säännösten 
soveltamista:

– erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annettu neuvoston 
direktiivi 89/398/ETY 
– luontaisten kivennäisvesien 
hyödyntämistä ja markkinoille saattamista 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 
1980 annettu neuvoston direktiivi 
80/777/ETY
– ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annettu neuvoston direktiivi 98/83/EY.
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1 EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.
2 EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.
3 EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

Perustelu

Ehdotuksella halutaan tehdä selväksi, että kaikkia erityisravintoa koskevia yhteisön säädöksiä 
on yhä sovellettava.

Tarkistus 7
1 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

Tarkistus 8
2 artiklan 1 kohta

Tässä asetuksessa sovelletaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 2 artiklan, 3 artiklan 
3 kohdan, 3 artiklan 8 kohdan ja 
3 artiklan 18 kohdan mukaisia 
määritelmiä 'elintarvike', 'elintarvikealan 
toimija', 'markkinoille saattaminen' ja 
'lopullinen kuluttaja'.

Tässä asetuksessa sovelletaan:

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklan, 
3 artiklan 3 kohdan, 3 artiklan 8 kohdan 
ja 3 artiklan 18 kohdan mukaisia 
määritelmiä 'elintarvike', 'elintarvikealan 
toimija', 'markkinoille saattaminen' ja 
'lopullinen kuluttaja'.
b) määritelmää 'ravintolisä' ravintolisiä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/46/EY 
mukaisesti sekä määritelmiä 
'ravintoarvomerkintä', 'proteiini', 
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'hiilihydraatti', 'sokeri', 'rasva', 
'tyydyttyneet rasvahapot', 
'tyydyttymättömät rasvahapot', 
'monityydyttymättömät rasvahapot' ja 
'ravintokuitu' neuvoston direktiivin 
90/496/ETY mukaisesti
c) sekä määritelmää 'merkintä' 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/13/EY 
1 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti 
1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.
2 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

Perustelu

Kaikkia yhteisön elintarvikelainsäädännössä olemassa olevia määritelmiä sovelletaan 
edelleen.

Tarkistus 9
2 artiklan 2 kohdan 8 alakohta

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

8) 'keskivertokuluttajalla' tarkoitetaan 
kuluttajaa, joka on saanut asianmukaista 
tietoa ja on kohtuullisen tarkkaavainen ja 
huolellinen.

Mikäli ravitsemus- tai terveysväittämä 
koskee tiettyä erityisryhmää, on tarpeen 
ottaa huomioon tämän ryhmän 
keskivertojäsen.

Perustelu

Pyritään takaamaan tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, vanhusten ja muiden muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien suojelu.

Tarkistus 10
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) olla totuudenvastaista tai a) olla totuudenvastaista, moniselitteistä tai 
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harhaanjohtavaa harhaanjohtavaa

Tarkistus 11
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 tai viittausta, 
jonka mukaan tasapainoisesta ja 
monipuolisesta ruokavaliosta ei yleisesti 
saisi riittävästi ravintoaineita; kansalliset 
viranomaiset voivat myöntää 21 artiklassa 
tarkoitettuja poikkeuksia;

Perustelu

Lisäys on tehty ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion tarve korjata rajatulla alueella esiintyviä 
ravitsemuksellisia puutteita ja kunnioittaa kunkin maan ravintotottumuksia.

Tarkistus 12
4 artiklan otsikko

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
rajoitukset

Ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevat 
ehdot

Tarkistus 13
4 artiklan 1 kohta

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

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

Ravintosisältötyyppi vahvistetaan etenkin 
viittauksilla seuraavien ravintoaineiden 
määriin elintarvikkeissa:

Elintarvikkeiden tai tiettyjen 
elintarvikeryhmien ravintosisältötyyppi 
vahvistetaan ottaen huomioon 
seuraavaa::

a) rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
transrasvahapot

– elintarvikkeeseen sisältyvien tiettyjen 
ravintoaineiden ja muiden aineiden 
määrä,

b) sokerit – elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
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osuus tai merkitys ravinnon kannalta 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ruokailutottumukset sekä erilaiset 
kulutusmallit eri jäsenvaltioissa,

c) suola/natrium. – elintarvikkeen tai elintarvikeryhmien 
ravitsemuksellinen kokonaiskoostumus 
sekä terveydelle tieteellisesti hyväksi 
osoitettujen ravintoaineiden osuus,

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

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

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

Erityiset poikkeukset velvoitteesta 
noudattaa olemassa olevia 
ravintosisältötyyppejä ravinto- tai 
terveysväittämien tukemiseksi ja 
tieteellisen kehityksen johdosta tapahtuva 
ajantasaistaminen on hyväksyttävä 
23 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Ravintosisältötyyppien tai vastaavien järjestelmien käyttö eri maissa on osoittanut, että nämä 
järjestelmät edellyttävät laajamittaisia yhteisiä neuvotteluja ja että niiden kehittämiseen 
tarvitaan useita vuosia. Tämän kokemuksen perusteella on käynyt ilmi, että 18 kuukautta on 
aivan liian lyhyt ajanjakso, ja tästä syystä tässä yhteydessä ehdotetaan 24 kuukauden 
ajanjaksoa.

On erittäin tärkeää, että ravintosisältötyypit perustuvat vahvaan tieteelliseen perustaan. 
Tästä syystä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto on olennainen edellytys 
ravintosisältötyyppien edelleen kehittämisen kannalta. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on otettava huomioon, mikä kunkin ravintoaineen osuus 
on jossakin tietyssä elintarvikkeessa tai tietyssä elintarvikeryhmässä ja viranomaisen on 
kannanotoissaan otettava myös huomioon yksittäisen elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän 
merkitys koko ravinnon kannalta.
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Tarkistus 14
4 artiklan 2 kohta

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

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sallitaan rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, transrasvahappojen, 
sokereiden ja suolan/natriumin 
vähentämiseen viittaavat 
ravitsemusväitteet, viittaamatta 
väittämässä esitettyyn elintarviketta 
koskevaan erityiseen kriteeriin, mikäli ne 
ovat tässä asetuksessa säädettyjen 
edellytysten mukaisia.

Tarkistus 15
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 fysiologinen 
vaikutus, joka on osoitettu yleisesti 
hyväksytyllä tieteellisellä näytöllä

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 16
5 artiklan 1 b alakohta

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

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 17
5 artiklan 1 c alakohta

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

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 18
5 artiklan 1 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 ravintoaineitta tai muuta ainetta, 
jota väittämä koskee, tai mikäli tästä ei ole 
säännöksiä, yleisesti hyväksytyn 
tieteellisen näytön osoittamalla tavalla 
väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen 
vaikutuksen aiheuttavan määrän

Perustelu

Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 19
10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

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

2. Terveysväittämät ovat sallittuja vain, 
mikäli pakkausmerkintöihin tai 
pakkausmerkintöjen puuttuessa, esittelyyn 
tai mainokseen sisältyy seuraava tieto:

Perustelu

Pyritään sisällyttämään lainsäädäntöön mahdolliset tuotteet, joista pakkausmerkinnät 
puuttuvat.

Tarkistus 20
11 artikla

Epäsuorat terveysväittämät Tiettyjen terveysväittämien käyttöä 
koskevat lisärajoitukset

1. Seuraavat epäsuorat terveysväittämät 
eivät ole sallittuja:

1. Seuraavat terveysväittämät eivät ole 
sallittuja:
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a) väittämät, joissa viitataan ravintoaineen 
tai elintarvikkeen yleisiin ja muihin kuin 
niille ominaisiin hyötyihin yleensä 
terveydelle ja hyvinvoinnille

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

b) väittämät, joissa viitataan psykologisiin 
toimintoihin ja käyttäytymiseen

b) väittämät, joissa viitataan suhteelliseen 
tai absoluuttiseen painonlaskuun

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

2. Seuraavat terveysväittämät sallitaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
nimenomaan hyväksytty 10 artiklan 
1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti:
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
3. väittämät, joissa viitataan lääkäreiden, 
muiden terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai yleishyödyllisten 
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järjestöjen antamaan neuvoon, tai joissa 
esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta 
jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia.
a) väittämän on esittänyt kansallisten 
viranomaisten tai yhteisön viranomaisten 
hyväksymä järjestö
b) osapuolet ovat solmineet kirjallisen 
sopimuksen
c) suosituksia koskevat tiedot julkaistaan 
helposti saatavissa olevalla tavalla 
(esimerkiksi yrityksen ja tunnustettujen 
järjestöjen www-sivuilla).
4. Soveltuvilta osin komissio julkaisee 
viranomaista, elintarviketeollisuuden 
edustajia ja kuluttajia kuultuaan 
2 kohdan soveltamista koskevat 
täsmälliset suuntaviivat.

Perustelu

Tässä asetuksessa säädetään terveys- ja ravintoväittämiä koskevista säännöksistä, jotka 
perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja jotka viranomainen on hyväksynyt.

Ottaen huomioon eri elintarvikkeiden laajan tarjonnan, on varsin epätodennäköistä, että 
yksittäinen elintarvike olisi jonkin ravintoaineen tai muun olennaisen aineen ainoa lähde. 
Tästä syystä on väittämiä, joiden mukaan tietyn elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi 
olla vaikutuksia terveyteen, pidettävä kuluttajan kannalta harhaanjohtavina.

Väittämät, jotka viittaavat yleisiin etuihin, psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen 
liittyviin, painonlaskuun, painon tarkkailuun, vähentyneeseen näläntunteeseen tai 
lisääntyneeseen kylläisyydentunteeseen tai ruokavalion energian määrän vähentymiseen, olisi 
sallittava 10 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tänä päivänä tutkimus edistyy ja olisi epäsuotuisaa sekä EU:n tieteellisten tavoitteiden että 
eurooppalaisen elintarviketeollisuuden innovatiivisuuden kannalta kieltää näiden väittämien 
käyttö, jos ne voidaan osoittaa tieteellisesti. Sitä paitsi eurooppalaisilta kuluttajilta 
riistettäisiin terveelliset vaihtoehdot, joilla voidaan parantaa elintarvikkeiden ravintosisältöä.

Mitä tulee lääkäreiden ja terveydenhuoltoalan muiden asiantuntijoiden, heidän 
ammattijärjestöjensä tai muihin yleishyödyllisten järjestöjen rooliin tiettyjen väittämien 
tukemisessa, on tämä yleisesti hyväksytty käytäntö tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Edellä mainittu käytäntö voidaan sallia Euroopan unionissa ainoastaan, jos 
terveydenhuoltoalan ja/tai ammattijärjestöjen välinen yhteistyö täyttää seuraavat kriteerit:

1) terveydenhuoltoalan asiantuntijat ja/tai ammattijärjestöt ovat toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten tunnustamia;

2) osapuolet ovat solmineet kirjallisen sopimuksen;
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3) suosituksia koskevat tiedot ovat julkisesti saatavissa.

Tarkistus 21
12 artiklan 1 kohta

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

1. Ravintoaineen tai muun aineen 
vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen 
ja normaaliin toimintaan kuvaavat 
terveysväittämät, jotka perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön, ja 
jotka keskivertokuluttaja ymmärtää 
helposti, voidaan esittää ilman, että ne on 
alistettava 14–17 artiklassa tarkoitettuun 
hyväksyntämenettelyyn, mikäli ne on 
mainittu 2 a kohdassa esitetyssä 
luettelossa.

Perustelu

Täsmennetään, että tämäntyyppisten väittämien yhteydessä ei vaadita minkäänlaista
hyväksyntämenettelyä (vrt. 14–17 artikla), vaan pelkkä ilmoitus.

Tarkistus 22
12 artiklan 2 kohta

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

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

Kuultuaan viranomaista komissio 
hyväksyy 23 artiklassa mainitun 
menettelyn mukaisesti yhteisön luettelon 
viimeistään ... [tämän asetuksen 
hyväksymiskuukauden viimeinen päivä + 
3 vuotta] 1 kohdassa tarkoitetuista 
sallituista väittämistä, joissa kuvataan 
ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta 
elimistön kasvuun, kehitykseen ja 
normaaliin toimintaan. 
Muutokset hyväksyttyyn luetteloon on 
tehtävä 23 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti komission omasta 
aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä. 
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Perustelu

.

Tarkistus 23
12 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. 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 sekä tällaisten 
väittämien käyttöä koskevista kaikista 
välttämättömistä ehdoista. 

Perustelu

Täsmennetään, että väittämää on käytettävä määrätyssä asiayhteydessä.

Tarkistus 24
12 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Muutokset hyväksyttyyn luetteloon on 
tehtävä viranomaisen kuulemisen jälkeen 
23 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti komission omasta aloitteesta 
tai jäsenvaltion pyynnöstä. 

Perustelu

Täsmennetään, että viranomaista on kuultava.

Tarkistus 25
12 artiklan 3 kohta

3. Tämän asetuksen voimaantulon ja 
toisen kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun luettelon hyväksymisen 
välisenä aikana 1 kohdassa mainittuja 
terveysväittämiä voidaan tehdä 

Poistetaan.
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toimijoiden vastuulla sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 22 artiklassa tarkoitettujen 
turvaamistoimenpiteiden hyväksymistä, 
mikäli väitteet ovat tämän asetuksen ja 
niihin sovellettavien kansallisten 
säännösten mukaisia.

Perustelu

Katso lisäys 26 artiklaan.

Tarkistus 26
14 artiklan 1 kohta

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

1. Hakemus on 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisen hyväksynnän saamiseksi 
toimitettava alla mainittujen kohtien 
mukaisesti.

Viranomaisen on
a) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
hakemuksen vastaanottamisen 
päivämäärä
b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama 
lisäselvitys niiden saataville
laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Tarkistus 27
14 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakemus on lähetettävä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle.
a) Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on
i) ilmoitettava hakemuksen 
vastaanottamisesta hakijalle kirjallisesti 
14 päivän kuluessa; ilmoituksessa on 
mainittava hakemuksen vastaanottamisen 
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päivämäärä
ii) ilmoitettava viipymättä viranomaiselle

iii) toimitettava hakemus ja hakijan 
toimittamat mahdolliset lisätiedot 
viranomaiselle.
b) Viranomaisen on

i) ilmoitettava viipymättä muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle 
hakemuksesta sekä asetettava hakemus ja 
hakijan toimittama lisäselvitys niiden 
saataville
ii) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Perustelu

Tarkistuksessa tarkastellaan lähemmin hyväksyntämenettelyä ja sillä pyritään tuomaan esille 
ongelmat, joita syntyy niissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka eivät pysty 
kääntämään väittämiä eri kielille. Komissiota kehotetaan esittämään tätä koskeva ehdotus.

Tarkistus 28
14 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

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

Perustelu

Tarkistuksessa tarkastellaan lähemmin hyväksyntämenettelyä ja sillä pyritään tuomaan esille 
ongelmat, joita syntyy niissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka eivät pysty 
kääntämään väittämiä eri kielille. Komissiota kehotetaan esittämään tätä koskeva ehdotus.

Tarkistus 29
14 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

e) kaikilla yhteisön kielillä ehdotus 
terveysväittämän sanamuodoksi, jolle 
hyväksyntää haetaan, tapauskohtaisesti 
myös käytön erityiset edellytykset; 
esimerkein valaistuista pieniä ja 
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keskisuuria yrityksiä koskevista ad hoc 
-toimenpiteistä voidaan päättää 
23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti

Tarkistus 30
14 artiklan 4 kohta

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

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

Tarkistus 31
15 artiklan 1 kohta

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

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

Tarkistus 32
15 artiklan 2 kohta

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

2. Viranomainen tai yksi toimivaltaisista 
kansallisista viranomaisista voi 
viranomaisen välityksellä tarvittaessa 
pyytää hakijaa täydentämään 
hakemuksessa ilmoitettuja 
yksityiskohtaisia tietoja tietyssä 
määräajassa.

Tarkistus 33
19 artikla

Tietosuoja Luottamuksellisuus
1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 
14 artiklan 2 kohdan mukaan 

1. Hakija voi ilmoittaa, mitkä hänen tämän 
asetuksen mukaisesti antamistaan tiedoista 
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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

on käsiteltävä luottamuksellisina sen 
tähden, että niiden paljastaminen voisi 
huomattavasti heikentää hänen
kilpailuasemaansa. Hakijan on tällöin 
ilmoitettava syitä, jotka voidaan varmentaa.

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

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

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

3. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:

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

i) elintarvikkeen nimi ja tärkeimmät 
ominaispiirteet, jotka kertovat 
elintarvikkeen vaikutuksesta terveyteen;

ii) eläimistä ja ihmisistä peräisin olevien 
näytteiden in vitro -tutkimusten tulokset, 
joilla on merkitystä arvioitaessa 
elintarvikkeen ja sen ainesosien vaikutusta 
ihmisten ravitsemukseen ja terveyteen;
iii) elintarvikkeen tai sen ainesosien 
pääominaisuuksien havaitsemiseen tai 
määrälliseen luokitteluun käytettävät 
menetelmät virallisen valvonnan tarpeiden 
mukaan
4. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki 
hallussaan olevat tiedot, mukaan lukien 
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisiksi 
luokitellut tiedot.
5. Käsitellessään hakemuksia, joissa 
pyydetään saada tutustua viranomaisen 
hallussa oleviin tietoihin, viranomaisen on 
sovellettava periaatteita, joista on säädetty 
30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
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tutustuttavaksi.
6. Jäsenvaltiot, komissio ja viranomainen 
käsittelevät luottamuksellisina kaikkia 
tietoja, jotka on luokiteltu sellaisiksi 
2 kohdan nojalla, paitsi jos niiden 
julkistaminen on aiheellista ihmisten 
terveyden suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden 
on käsiteltävä tämän asetuksen perusteella 
jätetyt hakemukset saada asiakirjoja 
tutustuttavaksi asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 5 artiklan mukaisesti.
7. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, jäsenvaltiot, komissio ja 
viranomainen käsittelevät 
luottamuksellisina kaupalliset tiedot ja 
liikesalaisuudet, mukaan lukien tutkimus-
ja kehitystiedot, sekä tiedot, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä.
(b) Tietosuoja:
1. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 
10 artiklan mukaan hakemusasiakirjoihin 
liitettäviä tietoja, jotka on suojattu 
19 a artiklan nojalla, ei voida käyttää toisen 
hakijan hyödyksi seitsemän vuoden aikana 
hyväksymispäivästä lukien, paitsi jos 
kyseinen hakija on sopinut edellisen 
hakijan kanssa tällaisen tiedon käytöstä.
2. Seitsemän vuoden määräajan 
umpeuduttua viranomainen voi käyttää 
hakemusasiakirjoihin sisältyvien 
tieteellisten tietojen perusteella suoritetun 
arvion tuloksia tai osaa niistä toisen 
hakijan hyödyksi.
(c) Saatujen oikeuksien kunnioittaminen: 
Terveysväittämää koskevan hakemuksen 
jättäminen, ilmoitus hakemuksen 
vastaanottamisesta tai hyväksynnän 
myöntäminen eivät vaikuta teollis- tai 
tekijänoikeuksiin, joita hakijalla voi olla 
kyseisen väittämän tai 
hakemusasiakirjoihin sisältyvien tietojen 
osalta. Edellä mainitut oikeudet otetaan 
huomioon yhteisön oikeuden mukaisesti tai 
sellaisten kansallisten säännösten 
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mukaisesti, jotka eivät ole ristiriidassa 
yhteisön säännösten kanssa.
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Perustelu

Riittävä tietosuoja on välttämätöntä investointien lisäämiseksi tutkimukseen, innovaatioiden 
edistämiseksi ja rehdin kilpailun takaamiseksi. Hakijan on voitava asianmukaisin perustein ja 
yhteisymmärryksessä komission kanssa ilmoittaa, mitä tietoja on käsiteltävä 
luottamuksellisina sillä perusteella, että näiden tietojen poisjättäminen vahingoittaisi 
huomattavasti hakijan kilpailuasemaa. Jos hakija peruuttaa hakemuksensa, on 
jäsenvaltioiden, komission ja viranomaisen käsiteltävä kaupallisia tietoja ja liikesalaisuuksia
luottamuksellisina. Tieteellisiä tutkimustietoja ja muita 10 artiklan mukaan 
hakemusasiakirjoihin liitettäviä tietoja, jotka on suojattu 19 artiklan nojalla, ei voida käyttää 
toisen hakijan hyödyksi seitsemän vuoden aikana hyväksymispäivästä lukien, paitsi jos 
kyseinen hakija on sopinut edellisen hakijan kanssa tällaisen tiedon käytöstä.

Tarkistus 34
26 artikla

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

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

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
kuudennen kuukauden ensimmäisestä 
päivästä]. 

Sitä sovelletaan [julkaisupäivää seuraavan 
18. kuukauden ensimmäisestä päivästä]. 

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

Ennen tämän asetuksen voimaantulon
päivämäärää markkinoille saatettuja tai 
merkittyjä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia, voidaan kuitenkin 
pitää markkinoilla [voimaantulopäivää
seuraavan yhdennentoista kuukauden 
viimeiseen päivään] asti tai jopa tuotteiden 
kelpoisuuspäivään asti, riippuen siitä 
kumpi näistä on pidempi..
Tämän asetuksen voimaantulon ja 
12 artiklan 2 a kohdassa 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 
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säännösten mukaisia.
Tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
voimassa olevien määräysten mukaisesti 
elintarvikkeesta, elintarvikeryhmästä 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 
soveltamispäivästä ja kuuden kuukauden 
sisällä 16 artiklan mukaisen lopullisen 
päätöksen tekemisestä.

Perustelu

On välttämätöntä asettaa 18 kuukauden siirtymäaika. Niiden elintarvikkeiden myynti, jotka on 
saatettu markkinoille ennen asetuksen voimaantuloa, on esteettä sallittava siihen saakka 
kunnes tuotteen säilyvyysaika/kelpoisuusaika umpeutuu sen mukaisesti, mitä muissa yhteisön 
säädöksissä on säädetty. Tässä artiklassa säädetään lisätoimenpiteestä ottaen huomioon jo 
markkinoilla laillisesti käytettyjen väittämien siirtymävaiheen toimenpiteiden osalta ja jotka 
eivät sisälly 12 artiklassa tarkoitettuun yhteisön luetteloon ja jotka näin ollen edellyttävät 
erityistä hyväksyntää. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen ja niitä koskevan muun 
materiaalin merkintöjen sopeuttaminen saattaa viedä useita kuukausia. Soveltamista 
koskevissa määräajoissa on otettava huomioon tuotteet, joiden säilyvyysaika on rajoitettu, 
joiden pakkauksia koskevat ja muut muutokset saattavat kestää vähintään useita kuukausia 
sekä tuotteet, joiden säilyvyysaika on pitkä ja jotka on jo pakattu asetuksen julkistamisen 
aikaan.

Tarkistus 35
Liite, jakso "vähäkalorisuus", 1 kohta

Väittämä elintarvikkeen 
vähäkalorisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää energiaa alle 40 kcal (170 kJ)/100 
g tai 20 kcal (80kJ)/100ml.

Väittämä elintarvikkeen 
vähäkalorisuudesta ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää energiaa enintään 40 kcal 
(170 kJ)/100 g (kiinteät tuotteet) tai 
enintään 20 kcal (80kJ)/100ml
(nestemäiset tuotteet), ellei elintarvike ole 
pöydässä käytettävä makeutusaine.

Perustelu

Pöydässä käytettävät makeutusaineet on tehty käytettäviksi hyvin pieninä määrinä (paljon 
vähemmän kuin 100 g tai 100 ml) esimerkiksi kahviin sekoitettavina pieninä tabletteina. 
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Koska tällaisten makeutusaineiden makeuttava vaikutus on hyvin vahva, niiden mittaaminen 
100 gramman tai 100 millilitran määrinä ei ole järkevää, vaan johtaa kuluttajia vain 
harhaan. Vaikka 100 g:ssa tai 100 ml:ssa tällaista makeutusainetta voi olla "tavanomainen" 
määrä hiilihydraatteja ja energiaa (jopa 400 kcal), pienessä tabletissa on vain 0,2 kcal. 
Kuluttaja ei ikinä kuluttaisi tällaista erityiselintarviketta 100 gramman tai 100 millilitran 
annoksina (tämä vastaisi tietyissä tapauksissa noin 2 000 makeutusainetablettia). Siksi tämän 
elintarvikeluokan yhteydessä ei pitäisi puhua tällaisista mitoista. Pöydässä käytettävät 
makeutusaineet on suunniteltu varta vasten vähäkalorisiksi tai kalorittomiksi, ja sellaisina ne 
pitäisi esittää myös kuluttajille (useissa jäsenvaltioissa valmistajat ilmoittavat 
tuotemerkinnöissä sekä 100 gramman taulukon sekä yksikkökohtaisen taulukon, 
so. kcal/tabletti, mistä näkee, että kuluttajan todellisuudessa kuluttaman yksikön kalorimäärä 
on vain 0–2 kcal). Siksi on täysin perusteltua sallia pöydässä käytettävissä makeutusaineissa 
väittämä "vähäkalorinen" ja tablettien ja nesteen tapauksessa "kaloriton".

Tarkistus 36
Liite, jakso "Kaloriton", 1 kohta

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
kaloriton, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää energiaa alle 4 kcal (17kJ)/100ml.

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on 
kaloriton, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää energiaa enintään 4 kcal 
(17kJ)/100ml (nestemäiset tuotteet) tai 
enintään 8 kcal/100 g (kiinteät tuotteet), 
ellei elintarvike ole pöydässä käytettävä 
makeutusaine.

Perustelu

Pöydässä käytettävät makeutusaineet on tehty käytettäviksi hyvin pieninä määrinä (paljon 
vähemmän kuin 100 g tai 100 ml) esimerkiksi kahviin sekoitettavina pieninä tabletteina. 
Koska tällaisten makeutusaineiden makeuttava vaikutus on hyvin vahva, niiden mittaaminen 
100 gramman tai 100 millilitran määrinä ei ole järkevää, vaan johtaa kuluttajia vain 
harhaan. Vaikka 100 g:ssa tai 100 ml:ssa tällaista makeutusainetta voi olla "tavanomainen" 
määrä hiilihydraatteja ja energiaa (jopa 400 kcal), pienessä tabletissa on vain 0,2 kcal. 
Kuluttaja ei ikinä kuluttaisi tällaista erityiselintarviketta 100 gramman tai 100 millilitran 
annoksina (tämä vastaisi tietyissä tapauksissa noin 2 000 makeutusainetablettia). Siksi tämän 
elintarvikeluokan yhteydessä ei pitäisi puhua tällaisista mitoista. Pöydässä käytettävät 
makeutusaineet on suunniteltu varta vasten vähäkalorisiksi tai kalorittomiksi, ja sellaisina ne 
pitäisi esittää myös kuluttajille (useissa jäsenvaltioissa valmistajat ilmoittavat 
tuotemerkinnöissä sekä 100 gramman taulukon sekä yksikkökohtaisen taulukon, so. 
kcal/tabletti, mistä näkee, että kuluttajan todellisuudessa kuluttaman yksikön kalorimäärä on 
vain 0–2 kcal). Siksi on täysin perusteltua sallia pöydässä käytettävissä makeutusaineissa 
väittämä "vähäkalorinen" ja tablettien ja nesteen tapauksessa "kaloriton".
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Tarkistus 37
Liite, jakso a "Vähän tyydyttyneitä rasvoja" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
TYYDYTTYMÄTTÖMIÄ RASVOJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon tyydyttymättömiä rasvoja, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää 
tyydyttymättömiä rasvoja 70 prosenttia 
tuotteen rasvasisällöstä.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon tyydyttymättömiä rasvoja, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi väittämä. Tarkistus perustuu siihen, että tällä 
hetkellä on yleisesti tunnettua, että rasvoilla on suuri merkitys ruokavalion kannalta. Tässä 
yhteydessä pyritään myös kiinnittämään huomiota eri rasvojen laadun ja energiasisällön 
välisiin merkittäviin eroihin. Samalla tunnustetaan, että rasvoilla, jotka sisältävät paljon 
tyydyttymättömiä rasvahappoja, on myönteinen vaikutus ihmisen ravintoon etenkin silloin kun 
ne korvaavat tyydytetyt tai kovat rasvat. Tästä syystä on tärkeää, että kuluttajat saavat tietoa 
rasvojen laadusta sekä muita rasvamääriä koskevia tietoja.

Tarkistus 38
Liite, jakso b "Vähän tyydyttyneitä rasvoja" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
TYYDYTTYMÄTTÖMIÄ RASVOJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon tyydyttymättömiä rasvoja, 
ja kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli vähintään 
45 prosenttia tuotteen rasvahapoista on 
peräisin tyydyttymättömistä rasvoista.
Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan 
paljon tyydyttymättömiä rasvoja, termi 
'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi väittämä. Tarkistus perustuu siihen, että tällä 
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hetkellä on yleisesti tunnettua, että rasvoilla on suuri merkitys ruokavalion kannalta. WHO 
toteaa tuoreessa raportissaan, että kokonaiskolesterolipitoisuus ja LDL-kolesterolipitoisuus 
laskevat kun tyydytetyt rasvat korvataan tyydyttymättömillä rasvoilla. Tästä syystä on 
tärkeää, että kuluttajat saavat tietoa rasvojen laadusta sekä muita rasvamääriä koskevia 
tietoja.

Tarkistus 39
Liite, jakso c "Vähän tyydyttyneitä rasvoja" jälkeen (uusi)

SISÄLTÄÄ PALJON 
MONITYYDYTTYMÄTTÖMIÄ 

RASVOJA
Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon monityydyttymättömiä 
rasvoja, ja kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
vähintään 45 prosenttia tuotteen 
rasvahapoista on peräisin 
monityydyttymättömistä rasvoista.
Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan 
paljon monityydyttymättömiä rasvoja, 
termi 'luonnostaan' voidaan liittää 
väittämään.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi väittämä. Tarkistus perustuu siihen, että tällä 
hetkellä on yleisesti tunnettua, että rasvoilla on suuri merkitys ruokavalion kannalta. Tässä 
yhteydessä pyritään myös kiinnittämään huomiota eri rasvojen laadun ja energiasisällön 
välisiin merkittäviin eroihin. Tästä syystä on tärkeää, että kuluttajat saavat tietoa rasvojen 
laadusta sekä muita rasvamääriä koskevia tietoja. Monien jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja 
käytänteissä kannustetaan kuluttajia käyttämään monityydyttymättömiä rasvoja, joiden 
keskimääräinen osuus on 45 prosenttia.

Tarkistus 40
Liite, jakso d "Vähän tyydyttyneitä rasvoja" jälkeen (uusi)

OMEGA-3-RASVAHAPON LÄHDE
– Väittämä, jonka mukaan elintarvike 
sisältää paljon omega-3-rasvahappoa, ja 
kuluttajan kannalta oletettavasti 
vastaavan sisältöinen muu väittämä 
voidaan esittää vain, mikäli vähintään 
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yksi seuraavista kahdesta ehdosta täyttyy:
– tuote sisältää alfalinoleenihappoa 
vähintään 0,3 g/100 g tai /100 ml,
– tuote sisältää erittäin pitkäketjuista 
n-3-rasvahappoa vähintään 30 mg/100 g 
tai /100 ml,
edellyttäen, että tuotteen keskimääräinen 
päivittäinen saanti on vähintään 
15 prosenttia WHO:n tai alueellisista tai 
kansallisista ravitsemussuosituksista.

Tarkistus 41
Liite, jakso "Ei lisätty sokeria"

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen 
ei ole lisätty sokeria, tai kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai 
disakkarideja tai muita makeutusaineita.

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen 
ei ole lisätty sokeria, tai kuluttajan kannalta 
oletettavasti vastaavan sisältöinen muu 
väittämä voidaan esittää vain, mikäli 
tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai 
disakkarideja tai muita makeutusaineita, 
lukuun ottamatta direktiivissä 94/35/EY 
määriteltyjä makeutusaineita.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta säännös on sopusoinnussa muun lainsäädännön kanssa.
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PERUSTELUT

Johdanto

Terveellinen ruokavalio on hyvän terveyden perusta, mikä selittää kuluttajien kasvavan 
mielenkiinnon ravinnon ravintosisältöä kohtaan. Tämä velvoittaa elintarviketeollisuutta 
tarjoamaan kuluttajille yhä tarkempia ja yksityiskohtaisempia tieoja kuluttajien nauttimasta 
ravinnosta.

Ravitsemuspolitiikan täytäntöönpano oli yksi komission tavoitteista, jotka se esitti 
elintarviketurvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa (KOM(1999)0719. Valkoisen kirjan 
mukaan unionin ravitsemuspolitiikan olisi perustuttava korkealaatuisiin 
elintarviketurvallisuutta koskeviin normeihin, joilla suojellaan ja edistetään kuluttajien 
terveyttä. Tätä suojelua ei pitäisi rajoittaa yksinomaan elintarviketurvallisuuden takaamiseen, 
vaan se olisi ulotettava koskemaan myös ravinnon ravitsemuksellisia vaikutuksia, sillä on 
tieteellisesti osoitettu, että asianmukainen ja monipuolinen ruokavalio on hyvän terveyden ja 
yleisen hyvinvoinnin kannalta olennainen tekijä.

Komission ehdotus

Komissio esitti heinäkuussa 2003 Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetusehdotuksen 
elintarvikkeiden terveysväittämistä. Se kattaa ravintosisältöä koskevat vapaaehtoiset väittämät 
tai elintarvikkeiden suotuisia vaikutuksia terveyteen tai hyvinvointiin koskevat väittämät.

Elintarvikkeiden terveysväittämiä koskevan asetuksen keskeisiä tavoitteita ovat 
kuluttajansuoja ja elintarviketurvallisuus sekä elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden 
takaaminen. Yleisenä tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkealaatuinen terveyden 
suojelu takaamalla, että tuotteet ovat turvallisia nauttia ja että niiden valinta perustuu 
asianmukaiseen tiedottamiseen. Tällä hetkellä tilanne on se, että tiedot, joita kuluttajat 
tarvitsevat voidakseen tehdä valintoja, eivät ole aina selkeitä tai helposti saatavissa.

Komissio pyrkii tämän asetuksen myötä laatimaan ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevan 
uuden lainsäädäntökehyksen hyväksymällä:

– ravitsemusväittämien käytön edellyttäen, että ne vastaavat ravitsemusväittämien 
luettelon sisältävän liitteen säännöksiä sekä ravitsemusväittämien käyttöä koskevia 
erityisehtoja;

– terveysväittämien käytön, joka edellyttää hyväksyntämenettelyä.

Komissio ehdottaa, että laaditaan komitologiamenettelyn mukaisesti erityisiä 
ravintosisältötyyppejä tai ravintoryhmiä ja hyväksytään yhteisön terveysväittämiä koskeva 
luettelo, jossa kuvataan yleisesti hyväksyttyjen ravintoaineiden tai muiden ainesosien 
merkitystä jäsenvaltioiden esittämien ehdotusten pohjalta.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen merkitys korostuu sen osallistuessa tiiviisti 
tämän prosessin eri vaiheisiin ja menettelyihin.
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Tarkistuksia koskevat huomautukset

Ravintosisältötyypit

Ensimmäinen huomautus koskee 4 artiklaa ja pikemminkin ehtoja kuin rajoituksia, joita 
sovelletaan elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä koskevien ravitsemus- ja terveysväittämien 
käyttöön. Tämän positiivisen lähestymistavan pohjalta ravintosisältötyypit määritellään 
ravinnon kokonaiskoostumuksen ja sen sisältämien ravintoaineiden perusteella. Pyrkimyksenä 
on kannustaa kuluttajia (joko väestö yleensä tai tarvittaessa erityisiä väestöryhmiä, lapset 
mukaan lukien) nauttimaan monipuolisesta ruokavaliosta. Suorat viittaukset ravintoaineiden 
määriin kuten rasvoihin, tyydyttyneisiin rasvahappoihin, transrasvahappoihin, sokereihin sekä 
suolaan/natriumiin on poistettu.

Komission ehdotuksessa säädetään ravintosisältötyyppien määrittämisestä 18 kuukauden 
sisällä. Esittelijä ehdottaa pidempää 24 kuukauden määräaikaa ravitsemuskriteerien 
määrittämiselle. Tämä antaisi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle enemmän aikaa 
antaa lausuntonsa tieteellisiä asiantuntijoita kuultuaan. On erityisen tärkeää, että 
ravitsemuskriteerit laaditaan terveelle tieteelliselle pohjalle. Esittelijä on halukas 
hyväksymään komitologiamenettelyn, jos Euroopan parlamentti osallistuu asianosaisten 
osapuolten kuulemismenettelyyn.

Tehokas strategia, jolla autetaan kuluttajia noudattamaan hyvää ruokavaliota täysin tietoisina 
tosiasioista ei perustu elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien luokittelemiseen "hyviin" ja 
"huonoihin". On yleisesti hyväksyttyä ja tieteellisesti sovittua, että ei ole olemassa jaottelua 
"hyviin" ja "huonoihin" elintarvikkeisiin. On ainoastaan olemassa hyviä tai huonoja 
ruokavalioita.

Terveysväittämät

Ottaen huomioon, että terveysväittämien tulisi perustua yleisesti hyväksyttyihin tieteellisiin 
tietoihin ja että asetuksessa säädetään myös Euroopan elintarvikeviranomaisen arviosta, 
kaikki väittämät, jotka vastaavat näitä yleisiä periaatteita, olisi sallittava.

Esittelijän mielestä on kuitenkin parasta välttää yleisluontoisia väittämiä ja hän katsoo, että 
psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen liittyviä väittämiä olisi säänneltävä tiukasti. 
Kuitenkin kognitiivisiin toimintoihin, joita on helpompi havainnoida objektiivisesti, voidaan 
perustellusti soveltaa erilaista lähestymistapaa. Samanaikaisesti ei ole syytä pelätä ongelmia, 
jotka liittyvät tiettyjen ravintoaineiden tai muiden ainesosien vaikutukseen käyttäytymiseen. 
Tutkimus tällä alalla edistyy, vaikkakin joissakin tapauksissa ei niin nopeasti kuin 
toivoisimme.

Mitä tulee 11 artiklassa esitettyihin väittämiin, kaksi tilannetta olisi erotettava toisistaan. 
Jotkut väittämät voivat saattaa kuluttajat vaarallisiin tilanteisiin – erityisesti silloin kun ne 
järkyttävät vakavasti kuluttajien ruokavalion tasapainoa – eikä niitä pidä sallia. Muiden 
väittämien, kuten painon tarkkailuun viittaavien väittämien käyttöä varten, olisi anottava 
erityinen lupa. Sellaisten tieteellisesti todistettujen väittämien käyttö on suotavaa, jotka 
viittaavat tietyn ravinnon antamaan kylläisyyden tunteeseen tai näläntunteen vähenemiseen. 
Liikalihavuudesta on tulossa keskeinen ongelma nykypäivän yhteiskunnassa, ja esittelijä 
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odottaa komission esittävän ehdotuksen direktiivin 96/8/ETY tarkistamisesta mahdollisimman 
pian.

Lopuksi lääkäreiden ja terveydenhuoltoalan muiden asiantuntijoiden lausuntoihin liittyvät 
väittämät tai eri järjestöjen esittämät väittämät olisi sallittava vain rajoitetusti eli silloin kun ne 
viittaavat yleisten kriteerien perusteella asianmukaisesti tunnustettuihin järjestöihin 
(vähintäänkin kyseisessä jäsenvaltiossa). Terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö hyödyttää kuluttajia.

Hyväksyntämenettely

Esittelijä pitää hyväksyntämenettelyä tarpeellisena, mutta suhtautuu varauksellisesti 
seuraaviin seikkoihin:
– komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamat ohjeelliset 

määrärajat;
– asianmukaisen tietosuojan puuttuminen esimerkiksi tapauksissa, joissa lupaa ei ole 

myönnetty;
– kansallisten viranomaisten rooli ja niiden yhteydet Euroopan 

elintarvikeviranomaiseen.

Oikeusvarmuuden kannalta, ja jotta voidaan taata nopea hyväksyntämenettely, säädettyjen 
määräaikojen olisi oltava lyhyitä ja velvoittavia samalla kun jätetään avoimeksi mahdollisuus 
solmia sopimuksia, joiden mukaisesti tietoja saa käyttää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella on 
keskeinen vastuu menettelystä ja hakemuksia on voitava jättää kansallisella tasolla 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välityksellä, jotta menettelyä voidaan etenkin 
pienten ja keskisuurten yritysten osalta keventää.

Liite

Liitteeseen olisi lisättävä joitakin uusia väittämiä, koska ne välittävät selkeän ja positiivisen 
viestin elintarviketeollisuudelle ja mahdollistavat asetuksen nopeamman täytäntöönpanon. 
Liitteeseen on lisätty omega-3 -rasvahappoja sekä tyydyttymättömiä ja monityydyttymättömiä
rasvahappoja koskevia väittämiä.

Johtopäätökset

Vaikka esittelijä ei voi hyväksyä kaikkia komission ehdotuksia, hän antaa komissiolle 
tunnustusta siitä, että se on esittänyt sopivaan ja toivottuun aikaan asiaa koskevan 
asetusehdotuksen. On kuitenkin syytä muistaa, että edellisellä vaalikaudella asiasta käytiin 
kiivasta keskustelua ja ettemme aloita asian käsittelyä alusta. Esittelijä haluaa kiinnittää 
huomiota Mauro Nobilian tässä yhteydessä tekemään loistavaan työhön tämän ehdotuksen 
valmistelijana edellisellä vaalikaudella. Tällä välin neuvosto on edistynyt huomattavasti 
ehdotusta koskevissa keskusteluissaan, mitä ei millään tavoin mitätöi Euroopan parlamentin 
vahvaa kantaa tässä asiassa.


