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Euroopan komissio on saanut paljon kirjeitä kansalaisilta, joita huolestuttaa
ravintolisiä koskeva direktiiviehdotus. Kirjeiden sisältö on samantyyppinen, joskaan
ei täysin sama, ja ne on julkaistu Internetissä osana direktiivin antamista vastustavaa
kampanjaa. Koska kirjeitä saatiin niin paljon, niihin kaikkiin ei voida vastata
yksitellen. Tämän vuoksi annetaan tämä yleinen vastaus, joka myös julkaistaan
Internetissä. 

Kirjeiden yhdenmukainen sisältö perustuu väärinkäsitykseen niistä syistä, joiden
vuoksi tästä asiasta ehdotetaan EU:n sääntöjä, sekä direktiivin tavoitteista. Kampanjan
järjestäjien argumentit ovat lisäksi vääriä ja harhaanjohtavia. Haluankin tämän vuoksi
esittää meidän kantamme.

Nykyiset ravintolisiä koskevat säännöt vaihtelevat suuresti Euroopan unionin
jäsenvaltiosta toiseen. Useissa tapauksissa ne ovat varsin rajoittavia. Tämän vuoksi
useat kuluttajat, jotka haluaisivat ostaa ravintolisiä, eivät yksinkertaisesti voi tehdä
näin. Muissa tapauksissa saatavilla oleva valikoima on rajallinen. Yksi direktiivin
tavoitteista onkin antaa kaikille EU:n kuluttajille mahdollisuus valita laajasta joukosta
valmisteita. Tavoitteena ei ole kieltää ravintolisiä, kuten jotkut ovat väittäneet.

Direktiivin antamisesta odotetaan olevan seurauksena, että useat tietyissä
jäsenvaltioissa nykyisin lääkkeinä myytävät valmisteet saadaan käyttöön ravintolisinä.
Direktiivin täytäntöönpanolla ei tueta näiden valmisteiden markkinointia
lääkevalmisteina, kuten kirjeessä väitettiin. Tämän vuoksi on harhaanjohtavaa ja
väärin väittää, että direktiivi ajaisi lääketeollisuuden etuja.

Direktiivin tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin taata korkeatasoinen kuluttajansuoja.
Tavoitteena on varmistaa, että markkinoille saatettavat ravintolisät ovat turvallisia,
jotta kuluttajat voivat niitä ostaessaan ja käyttäessään olla varmoja niiden
turvallisuudesta ja laadusta. Useimmat nykyään markkinoitavista valmisteista ovat
epäilemättä turvallisia ja täyttävät niitä koskevat laatuodotukset. Uusilla säännöillä
varmistetaan, että tämä koskee kaikkia ravintolisiä. 

Direktiivissä vahvistetaan tämän vuoksi erityissäännöt, jotka koskevat ravintolisiin
sisältyviä vitamiineja ja kivennäisaineita. On huomattava, että direktiivissä ei puututa
muihin nykypäivänä käytettyjen ravintolisien sisältämiin aineisiin, kuten
välttämättömiin rasvahappoihin, kuituihin, kasveihin, yrtteihin ja niiden uutteisiin.
Näitä aineita säännellään toistaiseksi edelleen kunkin jäsenvaltion lainsäädännöllä.
Direktiivin antaminen ei näin ollen aiheuta muutoksia kyseisten aineiden osalta.

Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta direktiivissä tehdään kaksi asiaa. Ensinnäkin
siinä vahvistetaan luettelo niistä vitamiineista ja kivennäisaineista ja niiden
muodoista, joita saadaan käyttää ravintolisien valmistuksessa. Tavoitteena on
varmistaa, että nautitut ravintolisät ovat turvallisia ja että ihmiselimistö voi käyttää
niitä. Aineet valitaan luetteloihin Euroopan unionin riippumattomien neuvoa-antavien
tiede-elinten arvioinnin perusteella. Direktiivissä säädetään myös ravintolisien
sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien asettamisesta. Tämä
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tehdään lähivuosina tiedemiehiltä saatavien lausuntojen sekä muista ravinnonlähteistä
tapahtuvaa saantia koskevien laskelmien perusteella.

Direktiivissä vahvistetaan myös yksityiskohtaiset säännöt ravintolisien
merkitsemisestä. Niihin sisältyvät tiedot vitamiini- ja kivennäisainepitoisuudesta sekä
valmisteiden käytöstä. Kuluttajat voivat näin itse päättää itsensä kannalta
sopivimmista valmisteista ja käyttää niitä turvallisesti.

Voin vakuuttaa, että kuluttajien etu oli päällimmäisenä mielessämme ehdottaessamme
tätä direktiiviä. Mielestäni kuluttajilla on täysi oikeus saada valita suuresta joukosta
turvallisia ja asianmukaisesti merkittyjä ravintolisiä ja ostaa niitä halutessaan. Olen
edelleen vakuuttunut siitä, että tällä Euroopan parlamentin ja neuvoston piakkoin
hyväksymällä direktiivillä varmistetaan tämän toteutuminen.

David Byrne


