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EUROPA-PARLAMENTETS 

OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. .../2005 

af 

om tilsætning af vitaminer og mineraler 

samt visse andre stoffer til fødevarer 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

ud fra følgende betragtninger: 

                                                 

1 EUT C 112 af 30.4.2004, s. 44. 
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 26.5.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af … 
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(1) Der kan anvendes en lang række næringsstoffer og andre ingredienser ved fremstillingen af 

fødevarer, herunder, men ikke udelukkende, vitaminer, mineraler, herunder sporstoffer, ami-

nosyrer, essentielle fedtsyrer, fibre samt diverse plante- og urteekstrakter. De nationale be-

stemmelser i medlemsstaterne for tilsætning heraf til fødevarer er forskellige og hæmmer 

disse produkters frie bevægelighed, skaber ulige konkurrencevilkår og har derfor en direkte 

indvirkning på det indre markeds funktion. Det er derfor nødvendigt at vedtage fællesskabs-

bestemmelser til harmonisering af de nationale bestemmelser vedrørende tilsætning af vita-

miner og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

(2) Denne forordning tager sigte på at regulere tilsætningen af vitaminer og mineraler til fødeva-

rer samt anvendelsen af visse andre stoffer eller ingredienser indeholdende andre stoffer end 

vitaminer og mineraler, som tilsættes til fødevarer eller anvendes i fremstillingen af fødeva-

rer på en måde, som fører til indtag af disse stoffer i mængder, der langt overstiger de 

mængder, som under normale omstændigheder med rimelighed kan forventes at blive indta-

get gennem en afbalanceret og varieret kost, og/eller som på anden måde ville udgøre en po-

tentiel risiko for forbrugerne. Hvis der ikke findes specifikke fællesskabsbestemmelser ved-

rørende forbud mod eller restriktioner for anvendelsen af stoffer eller ingredienser, der inde-

holder andre stoffer end vitaminer og mineraler, der er omfattet af denne forordning eller 

andre specifikke fællesskabsbestemmelser, kan der anvendes relevante nationale bestemmel-

ser under iagttagelse af traktatens bestemmelser. 
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(3) I nogle medlemsstater er det af hensyn til folkesundheden obligatorisk at tilsætte visse vita-

miner og mineraler til bestemte almindelige fødevarer. Sådanne hensyn kan være relevante 

på nationalt eller endog regionalt plan, men dette er på nuværende tidspunkt ikke i sig selv 

en begrundelse for at harmonisere obligatorisk tilsætning af næringsstoffer i hele Fællesska-

bet. Skulle det imidlertid blive aktuelt, kan sådanne bestemmelser vedtages på fællesskabs-

plan. I mellemtiden vil det være formålstjenligt at indsamle oplysninger om nationale foran-

staltninger af denne art. 

(4) Vitaminer og mineraler kan tilsættes til fødevarer af fødevareproducenterne på frivillig basis 

eller skal tilsættes som næringsstoffer i medfør af specifikke fællesskabsbestemmelser. De 

kan også tilsættes med teknologiske formål som tilsætningsstoffer, farvestoffer eller aromaer 

eller med andre lignende formål, herunder godkendte ønologiske fremgangsmåder og pro-

cesser i henhold til relevant fællesskabslovgivning. Denne forordning bør finde anvendelse, 

uden at det berører specifikke fællesskabsbestemmelser om tilsætning af vitaminer og mine-

raler til eller anvendelse heraf i bestemte produkter eller produktgrupper eller tilsætning her-

af med andre formål end dem, der er omfattet af denne forordning. 

(5) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes til-

nærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud1 er der vedtaget detaljerede be-

stemmelser om kosttilskud, der indeholder vitaminer og mineraler, og bestemmelserne om 

vitaminer og mineraler i denne forordning bør derfor ikke finde anvendelse på kosttilskud. 

(6) Producenter tilsætter vitaminer og mineraler til fødevarer med flere forskellige formål, her-

under for at restituere fødevarernes indhold heraf, hvis dette er blevet reduceret under frem-

stillingen, opbevaringen eller håndteringen, eller for at give fødevarerne en næringsværdi 

svarende til næringsværdien i fødevarer, for hvilke de skal være alternativer. 

                                                 

1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51. 
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(7) En sund og varieret kost tilfører under normale omstændigheder alle de næringsstoffer, der 

er nødvendige for en normal udvikling og bevarelse af et godt helbred, i mængder, som er 

fastsat og anbefalet på grundlag af almindeligt anerkendte videnskabelige data. Undersøgel-

ser viser imidlertid, at denne ideelle situation hverken gælder for alle vitaminer og mineraler 

eller for alle befolkningsgrupper i Fællesskabet. Fødevarer tilsat vitaminer og mineraler sy-

nes at yde et væsentligt bidrag til indtaget af disse næringsstoffer, og kan således anses for at 

bidrage positivt til det samlede næringsstofindtag. 

(8) I Fællesskabet konstateres der også på nuværende tidspunkt, om end ikke ret ofte, visse 

mangler på næringsstoffer. Forandringer i de fremherskende socioøkonomiske forhold i Fæl-

lesskabet og forskellige befolkningsgruppers livsstil har ført til ændrede ernæringsmæssige 

behov og ændrede kostvaner. Dette har efterfølgende ført til ændringer i forskellige befolk-

ningsgruppers energi- og næringsstofbehov og til et indtag af vitaminer og mineraler i disse 

grupper, som ligger under det indtag, der anbefales i de forskellige medlemsstater. Dertil 

kommer, at fremskridt i den videnskabelige viden tyder på, at indtaget af nogle næringsstof-

fer med henblik på at bevare et optimalt helbred og velvære kunne ligge over de værdier, der 

anbefales på nuværende tidspunkt. 
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(9) Kun vitaminer og mineraler, som normalt findes i og indtages som en del af kosten, og som 

anses for essentielle næringsstoffer, bør kunne tilsættes til fødevarer, selv om dette ikke be-

tyder, at tilsætning er nødvendig. Eventuelle uoverensstemmelser om, hvilke næringsstoffer 

der er essentielle, bør undgås. Der bør derfor opstilles en positivliste over sådanne vitaminer 

og mineraler. 

(10) De kemiske stoffer, der anvendes som kilder til vitaminer og mineraler, der kan tilsættes til 

fødevarer, bør være sikre og også biotilgængelige, dvs. foreligge i en form, som kroppen kan 

optage. Der bør derfor også opstilles en positivliste over sådanne stoffer. Denne bør omfatte 

stoffer, som er godkendt af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i en udtalelse af 

12. maj 1999 på grundlag af ovennævnte sikkerheds- og biotilgængelighedskriterier, og som 

kan anvendes i fremstillingen af fødevarer til spædbørn og småbørn, andre fødevarer til sær-

lig ernæring eller kosttilskud. Skønt natriumchlorid (almindeligt salt) ikke figurerer på den-

ne liste, kan det fortsat anvendes som en ingrediens ved tilberedning af fødevarer. 

(11) For at kunne følge med den videnskabelige og teknologiske udvikling er det vigtigt, at 

ovennævnte lister revideres, så snart det er nødvendigt. Sådanne revisioner vil være gennem-

førelsesforanstaltninger af teknisk art, og det bør for at forenkle og fremskynde proceduren 

overlades til Kommissionen at vedtage dem. 
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(12) Fødevarer tilsat vitaminer og mineraler markedsføres i de fleste tilfælde aktivt af producent-

producenterne og kan af forbrugerne blive opfattet som produkter med ernæringsmæssige, 

fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til lignende produkter eller andre 

produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra forbrugerens side, 

som kan være uheldige. For at forebygge denne potentielle uheldige konsekvens bør der for 

produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer og mineraler, indføres visse restriktioner ud 

over dem, der måtte være en naturlig konsekvens af teknologiske overvejelser, eller som 

måtte blive nødvendige af sikkerhedshensyn, når der fastsættes maksimumsgrænser for vi-

tamin- og mineralindholdet i sådanne produkter. Indholdet i et produkt af bestemte stoffer, 

som f.eks. alkohol, ville i denne forbindelse være et rimeligt kriterium for ikke at tillade, at 

der tilsættes vitaminer og mineraler til produktet. Eventuelle undtagelser fra et forbud mod 

at tilsætte vitaminer og mineraler til alkoholholdige drikkevarer bør begrænses til beskyttel-

se af traditionelle vinopskrifter, idet Kommissionen underrettes om de relevante produkter. I 

ingen tilfælde bør der foretages ernærings- eller sundhedsanprisninger. For at undgå, at for-

brugeren kommer i vildrede med hensyn til friske fødevarers naturlige næringsværdi, bør det 

ligeledes være forbudt at tilsætte vitaminer og mineraler til disse. 

(13) Denne forordning tager ikke sigte på at omfatte den anvendelse af spormængder af vitaminer 

og mineraler som ægthedsindikatorer, der benyttes med henblik på bekæmpelse af svig. 

(14) Der kan forekomme bivirkninger ved et for højt indtag af vitaminer og mineraler, og det er 

derfor nødvendigt i konkrete tilfælde, at fastsætte sikre maksimumsgrænser for disses tilsæt-

ning til fødevarer. Disse grænser må sikre, at normal anvendelse af produkterne efter produ-

centproducentens anvisninger og som led i en varieret kost vil være ufarlig for forbrugeren. 

Maksimumsgrænserne må derfor være de samlede, sikre grænser for indholdet af de vitami-

ner og mineraler, der er naturligt til stede i fødevaren og/eller tilsættes til fødevaren uanset 

formål, herunder teknologiske formål. 
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(15) Ved fastsættelsen af disse maksimumsgrænser og eventuelle andre betingelser, der begræn-

ser stoffernes tilsætning til fødevarer, bør der derfor tages hensyn til de øvre sikre indtagel-

sesniveauer for de pågældende stoffer fastsat ved en videnskabelig risikovurdering på grund-

lag af almindeligt anerkendte videnskabelige data samt til det potentielle indtag gennem an-

dre fødevarer. Der bør også tages behørigt hensyn til referenceindtagene af vitaminer og mi-

neraler for befolkningen. Hvor det er nødvendigt for visse vitaminer og mineraler at fastsæt-

te restriktioner med hensyn til, hvilke fødevarer disse kan tilsættes til, bør der gives prioritet 

med henblik på restituering af indholdet af vitaminer og mineraler, hvis dette er blevet redu-

ceret under fremstillingen, opbevaringen eller håndteringen, og med henblik på at give føde-

varerne en næringsværdi svarende til næringsværdien i fødevarer, for hvilke disse fødevarer 

skal være alternativer. 

(16) Vitaminer og mineraler, som tilsættes til fødevarer, bør medføre, at disse vitaminer og mine-

raler forekommer i en minimumsmængde i den pågældende fødevare. For lille og ubetydelig 

en mængde i sådanne berigede fødevarer vil nemlig ikke være til nogen gavn for forbruger-

ne og vil være vildledende. Samme princip ligger til grund for kravet om, at disse nærings-

stoffer skal forekomme i en betydelig mængde for at kunne angives i næringsdeklarationen. 

Minimumsmængden af vitaminer og mineraler i fødevarer, der er blevet tilsat vitaminer og 

mineraler, bør derfor være identisk med den betydelige mængde, der skal forekomme, for at 

det er tilladt at angive disse næringsstoffer i næringsdeklarationen, medmindre andet er fast-

sat ved passende undtagelser. 

(17) Fastsættelse af maksimumsgrænser og eventuelle andre betingelser for anvendelsen på 

grundlag af de principper og kriterier, der er fastlagt i denne forordning, og fastsættelse af 

minimumsgrænser vil være gennemførelsesforanstaltninger af teknisk art, og fastsættelsen 

bør derfor for at forenkle og fremskynde proceduren overlades til Kommissionen. 
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(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes til-

nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for lev-

nedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler1, indeholder generelle mærknings-

bestemmelser og definitioner. Denne forordning bør derfor begrænses til nødvendige supple-

rende bestemmelser. Disse supplerende bestemmelser bør endvidere finde anvendelse med 

forbehold af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2005 

af… om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer2. 

(19) Produkter, som er tilsat vitaminer og mineraler, har en ernæringsmæssig betydning og en 

potentiel indvirkning på kostvanerne og det samlede indtag af næringsstoffer, og forbruge-

ren bør derfor kunne vurdere produkternes generelle næringskvalitet. Næringsdeklaration 

bør derfor, som en fravigelse af artikel 2 i Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. septem-

ber 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler3, være obligatorisk. 

(20) En normal, varieret kost indeholder mange ingredienser, som igen indeholder mange stoffer. 

Indtaget af disse stoffer eller ingredienser vil ved normal og traditionel anvendelse i en al-

mindelig kost ikke give anledning til bekymring og behøver ikke at blive reguleret. Visse 

andre stoffer end vitaminer og mineraler eller ingredienser, der indeholder dem, tilsættes til 

fødevarer som ekstrakter eller koncentrater, hvilket kan føre til indtag, der er betydeligt hø-

jere end de mængder, der ville blive indtaget gennem en sund og varieret kost. Der er i nogle 

tilfælde rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt en sådan praksis er risikofri, og fordelene herved er 

uklare; denne praksis bør derfor reguleres. Det er i sådanne tilfælde hensigtsmæssigt, at fø-

devarevirksomhederne, som er ansvarlige for sikkerheden af de fødevarer, de markedsfører, 

pålægges bevisbyrden for fødevarernes sikkerhed. 

                                                 

1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 
25.11.2003, s. 15). 

2 EUT 
3 EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1). 
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(21) Fødevarer tilsat vitaminer og mineraler er specielle, og kontrolorganerne bør derfor have 

flere midler til rådighed, end det normalt er tilfældet, således at det bliver lettere at føre ef-

fektiv kontrol med sådanne produkter. 

(22) Målet for denne forordning, nemlig at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende 

med hensyn til tilsætning af vitaminer og mineraler, samt visse andre stoffer til fødevarer, 

idet der samtidig sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, kan ikke i tilstrækkelig grad op-

fyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre opfyldes på fællesskabsplan. Fællesskabet 

kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. trak-

tatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går 

denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

(23) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissio-

nen1 - 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

KAPITEL I 

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER 

Artikel 1 

Formål og anvendelsesområde 

1. Formålet med denne forordning er at harmonisere medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser vedrørende tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, idet der 

samtidig sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 

2. Denne forordnings bestemmelser om vitaminer og mineraler finder ikke anvendelse på 

kosttilskud, som er omfattet af direktiv 2002/46/EF. 

                                                 

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
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3. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af specifikke fællesskabsbestemmelser 

om: 

a) fødevarer til særlig ernæring og, i mangel af specifikke bestemmelser, krav til sådan-

ne produkters sammensætning, som nødvendiggøres af særlige ernæringsmæssige 

behov hos de personer, de er beregnet til 

b) nye fødevarer og nye fødevareingredienser 

c) genetisk modificerede fødevarer 

d) tilsætningsstoffer og aromaer 

e) godkendte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 

Artikel 2 

Definitioner 

I denne forordning forstås ved: 

"autoriteten": Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevare-

lovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer ved-

rørende fødevaresikkerhed1. 

                                                 

1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 
29.9.2003, s. 4). 
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KAPITEL II 

TILSÆTNING AF VITAMINER OG MINERALER 

Artikel 3 

Krav i forbindelse med tilsætningen af vitaminer og mineraler 

1. Som tilsætning til fødevarer i medfør af denne forordning må kun anvendes de vitaminer 

og mineraler, der er anført i bilag I og i de former, der er anført i bilag II. 

2. Vitaminer og mineraler kan tilsættes til fødevarer, hvad enten næringsstoffet normalt fin-

des i den pågældende fødevare eller ej, for at tage hensyn til følgende: 

a) en mangel på et eller flere vitaminer og/eller mineraler i befolkningen eller i bestem-

te befolkningsgrupper, som kan dokumenteres ved kliniske eller subkliniske mangler 

eller sandsynliggøres, fordi indtaget af næringsstoffer skønnes at være lavt, eller 

b) muligheden for at forbedre befolkningens eller bestemte befolkningsgruppers ernæ-

ringstilstand og/eller afhjælpe et eventuelt mangelfuldt indtag af vitaminer eller mi-

neraler gennem kosten som følge af ændrede kostvaner, eller 

c) fremskridt i den almindeligt anerkendte videnskabelige viden om vitaminers og mi-

neralers rolle i ernæringen og deraf følgende betydning for sundheden. 

3. Ændringer i de i stk. 1 i denne artikel omhandlede lister vedtages efter proceduren i arti-

kel 14, stk. 2, idet der tages hensyn til autoritetens udtalelse. 
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Artikel 4 

Begrænsninger for tilsætning af vitaminer og mineraler 

Vitaminer og mineraler må ikke tilsættes til: 

a) uforarbejdede fødevarer, herunder, men ikke udelukkende, frugt, grøntsager, kød, fjerkræ 

og fisk 

b) drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2% vol., bortset fra og uanset artikel 3, stk. 2, 

til produkter: 

i) omhandlet i artikel 44, stk. 6 og 13, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 

17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin1, 

ii) som blev markedsført før vedtagelsen af denne forordning, og 

iii) som en medlemsstat har underrettet Kommissionen om i overensstemmelse med arti-

kel 11, 

og forudsat, at der ikke foretages nogen ernærings- eller sundhedsanprisninger. 

Efter proceduren i artikel 14, stk. 2, kan der på grundlag af videnskabelig dokumentation og under 

hensyntagen til deres næringsværdi træffes afgørelse om yderligere fødevarer eller fødevarekatego-

rier, hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og mineraler.. 

                                                 

1 EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13). 
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Artikel 5 

Renhedskriterier 

1. Renhedskriterierne for de i bilag II anførte vitamin- og mineralkilder fastsættes efter pro-

ceduren i artikel 14, stk. 2, jf. dog stk. 2 i denne artikel. 

2. For de i bilag II anførte vitamin- og mineralkilder gælder de renhedskriterier, der i fælles-

skabslovgivningen er fastsat for anvendelse af sådanne stoffer i fremstillingen af fødevarer 

til andre formål end de i denne forordning omhandlede. 

3. For de i bilag II anførte vitamin- og mineralkilder, for hvilke der ikke er fastsat renhedskri-

terier i fællesskabslovgivningen, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som 

anbefales af internationale organer, indtil der er vedtaget fællesskabskriterier, og nationale 

bestemmelser, som fastsætter strengere renhedskriterier, kan opretholdes. 

Artikel 6 

Betingelser for tilsætning af vitaminer og mineraler 

1. Når et vitamin eller et mineral tilsættes til fødevarer, må den samlede mængde af det på-

gældende vitamin eller mineral i den fødevare, der frembydes til salg, uanset formål ikke 

overstige de maksimumsmængder, der fastsættes efter proceduren i artikel 14, stk. 2. For 

koncentrerede og tørrede produkters vedkommende skal maksimumsmængder, der fastsæt-

tes, være dem, der er til stede i fødevarerne, når de er tilberedt til konsum efter producen-

tens anvisninger. 



 

 
9857/3/05 REV 3  NS/gb 14 
 DG I  DA 

2. Eventuelle betingelser, som begrænser eller forbyder tilsætning af et bestemt vitamin eller 

mineral til en fødevare eller en fødevarekategori, vedtages efter proceduren i artikel 14, 

stk. 2. 

3. De i stk. 1 omhandlede maksimumsmængder og de i stk. 2 omhandlede betingelser fastsæt-

tes under hensyntagen til følgende faktorer: 

a) de øvre sikre indtagsniveauer for vitaminer og mineraler fastsat ved en videnskabelig 

risikovurdering på grundlag af almindeligt anerkendte videnskabelige data, om nød-

vendigt under hensyntagen til forskellige grupper af forbrugeres varierende grad af 

følsomhed 

b) vitamin- og mineralindtag fra andre kostkilder. 

4. Ved fastsættelsen af de i stk. 1 omhandlede maksimumsmængder og de i stk. 2 omhandle-

de betingelser tages der ligeledes behørigt hensyn til referenceindtagene af vitaminer og 

mineraler for befolkningen. 

5. Ved fastsættelsen af de i stk. 1 omhandlede maksimumsmængder og de i stk. 2 omhandle-

de betingelser for vitaminer og mineraler, for hvilke referenceindtagene for befolkningen 

ligger tæt på de øvre sikre indtagsniveauer tages der ligeledes, i det fornødne omfang, hen-

syn til følgende: 

a) enkeltprodukters bidrag til den samlede befolknings eller bestemte befolkningsgrup-

pers almindelige kost 

b) produktets ernæringsprofil udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. ../...*. 

                                                 

* EUT: Indsæt nummer på forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger fra betragtning 
nr. 18. 
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6. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til fødevarer medfører, at det pågældende vitamin 

eller mineral forekommer i mindst en betydelig mængde, hvor denne er defineret, i hen-

hold til bilaget til direktiv 90/496/EØF. Minimumsmængder, herunder eventuelt lavere 

mængder ved fravigelse fra den ovennævnte betydelige mængde for bestemte fødevarer el-

ler fødevarekategoriers vedkommende, vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2. 

Artikel 7 

Mærkning, præsentation og reklame 

1. Mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler må 

ikke anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan tilføre tilstrækkelige 

mængder af næringsstoffer. Der kan, hvis det er relevant, vedtages undtagelser for så vidt 

angår bestemte næringsstoffer efter proceduren i artikel 14, stk. 2. 

2. Mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler må 

ikke forvirre eller vildlede forbrugerne for så vidt angår fødevarernes næringsværdi, som 

måtte skyldes tilsætning af disse næringsstoffer. 

3. Næringsdeklaration på produkter tilsat vitaminer og mineraler, der er omfattet af denne 

forordning, er obligatorisk. Deklarationen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i ar-

tikel 4, stk. 1, gruppe 2, i direktiv 90/496/EØF, samt en angivelse af de samlede mængder 

af de tilsatte vitaminer og mineraler efter tilsætning til fødevaren. 
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4. Det kan i mærkningen af produkter, der er tilsat vitaminer og mineraler, angives, at der er 

foretaget en sådan tilsætning, jf. betingelserne i forordning (EF) nr. .../...*. 

5. Anvendelsen af denne artikel berører ikke andre bestemmelser i fødevarelovgivningen, 

som finder anvendelse på bestemte fødevarekategorier. 

6. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes efter proceduren i arti-

kel 14, stk. 2. 

KAPITEL III 

TILSÆTNING AF VISSE ANDRE STOFFER 

Artikel 8 

Stoffer, der er forbudt, underlagt begrænsninger eller under fællesskabsovervågning 

1. Den procedure, der er fastsat i denne artikel iværksættes, hvis et andet stof end et vitamin 

eller et mineral eller en ingrediens, der indeholder et andet stof end et vitamin eller et mi-

neral, tilsættes til fødevarer eller anvendes i fremstillingen af fødevarer på en måde, som 

medfører indtag af dette stof i mængder, der langt overstiger de mængder, som under nor-

male omstændigheder med rimelighed kan forventes at blive indtaget gennem en afbalan-

ceret og varieret kost, og/eller som på anden måde udgør en potentiel risiko for forbruger-

ne. 

                                                 

* EUT: Indsæt nummer på forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger nævnt i be-
tragtning nr. 18. 
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2. Kommissionen kan på eget initiativ eller på grundlag af oplysninger, den modtager fra 

medlemsstaterne, efter autoritetens vurdering af de tilgængelige oplysninger i hvert enkelt 

tilfælde og efter proceduren i artikel 14, stk. 2, træffe afgørelse om, om nødvendigt, at an-

føre stoffet eller ingrediensen i bilag III. Navnlig gælder det: 

a) at hvis der er konstateret sundhedsskadelige virkninger, skal stoffet og/eller den in-

grediens, der indeholder stoffet: 

i) enten anføres i bilag III, del A, og tilsætning heraf til fødevarer eller anvendel-

se heraf i fremstillingen af fødevarer forbydes 

ii) eller anføres i bilag III, del B, og tilsætning heraf til fødevarer eller anvendelse 

heraf i fremstillingen af fødevarer må kun ske på de deri fastsatte betingelser 

b) at hvis det er konstateret, at der er mulighed for sundhedsskadelige virkninger, men 

der fortsat er videnskabelig usikkerhed, skal stoffet anføres i bilag III, del C. 

3. Fællesskabsbestemmelser om bestemte fødevarer kan indeholde begrænsninger for eller 

forbud mod anvendelsen af bestemte stoffer ud over de i denne forordning fastsatte. 
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4. Fødevarevirksomheder eller andre berørte parter kan til enhver tid med henblik på evalue-

ring forelægge autoriteten videnskabelig dokumentation for, at et stof, der er anført i bi-

lag III, del C, er sikkert på de betingelser, hvorunder det anvendes i en fødevare eller en 

fødevarekategori, med en redegørelse for formålet med anvendelsen. Autoriteten underret-

ter straks medlemsstaterne og Kommissionen om forelæggelsen og giver dem adgang til 

oplysningerne. 

5. Inden fire år efter den dato, hvor et stof er blevet anført i bilag III, del C, træffes der efter 

proceduren i artikel 14, stk. 2, og under hensyntagen til autoritetens udtalelse om den do-

kumentation, der måtte være blevet forelagt til evaluering, jf. stk. 4 i denne artikel, afgørel-

se om generelt at tillade anvendelsen af et stof, der er anført i bilag III, del C, eller om at 

anføre det i bilag III, del A eller B, alt efter hvad der er relevant. 

6. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 14, stk. 2, gennemførelsesbestemmelser 

til denne artikel, herunder regler for den i stk. 4 i denne artikel omhandlede forelæggelse. 

KAPITEL IV 

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

Artikel 9 

Fællesskabsregister 

1. Kommissionen opretter og vedligeholder et fællesskabsregister over tilsætning af vitaminer 

og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer, i det følgende benævnt "registret". 
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2. Registret skal omfatte følgende: 

a) Vitaminer og mineraler, som må tilsættes til fødevarer, jf. bilag I. 

b) Vitaminformuleringer og mineralske stoffer, som må tilsættes til fødevarer, jf. bi-

lag II. 

c) Maksimums- og minimumsmængder af vitaminer og mineraler, som må tilsættes til 

fødevarer, og eventuelle betingelser herfor fastsat i overensstemmelse med artikel 6. 

d) Oplysninger om nationale bestemmelser om obligatorisk tilsætning af vitaminer og 

mineraler, jf. artikel 11. 

e) Enhver begrænsning med hensyn til tilsætning af vitaminer og mineraler, jf. artikel 4. 

f) Stoffer, for hvilke der er forelagt dokumentation i henhold til artikel 17, stk. 1, lit-

ra b). 

g) Oplysninger om de i bilag III anførte stoffer samt begrundelsen for, at de er anført 

deri. 

3. Registret skalvære offentligt tilgængeligt. 
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Artikel 10 

Frie varebevægelser 

Medmindre andet er fastsat i traktaten, særlig artikel 28 og 30, må medlemsstaterne hverken be-

grænse eller forbyde handel med fødevarer, der opfylder kravene i denne forordning og fællesskabs-

retsakter, der er vedtaget til gennemførelse heraf, ved at anvende ikke-harmoniserede nationale be-

stemmelser om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Artikel 11 

Nationale bestemmelser 

1. Senest * underretter medlemsstaterne Kommissionen om gældende nationale bestemmelser 

om obligatorisk tilsætning af vitaminer og mineraler og om produkter, der er omfattet af 

undtagelsesbestemmelser i artikel 4, litra b). 

2. Hvis en medlemsstat i mangel af fællesskabsbestemmelser finder det nødvendigt at vedta-

ge ny lovgivning 

a) om obligatorisk tilsætning af vitaminer og mineraler til bestemte fødevarer eller fø-

devarekategorier, eller 

b) om forbud mod eller begrænsning af anvendelsen af visse andre stoffer ved fremstil-

lingen af nærmere angivne fødevarer 

underretter den Kommissionen efter proceduren i artikel 12. 

                                                 

* Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden. 
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Artikel 12 

Underretningsprocedure 

1. Hvis en medlemsstat finder det nødvendigt at vedtage ny lovgivning, underretter den Kom-

missionen og de øvrige medlemsstater om de påtænkte foranstaltninger og anfører begrun-

delsen herfor. 

2. Kommissionen hører den i artikel 14 omhandlede komité, hvis den skønner dette formåls-

tjenligt, eller hvis en medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig om de påtænkte foran-

staltninger. 

3. Medlemsstaten kan tidligst træffe de påtænkte foranstaltninger seks måneder efter den i 

stk. 1 omhandlede underretning, og forudsat at Kommissionens udtalelse ikke er negativ. 

Hvis Kommissionens udtalelse er negativ, afgør den efter proceduren i artikel 14, stk. 2, og 

inden udløbet af den periode, der er nævnt i første afsnit, om de påtænkte foranstaltninger 

må gennemføres. Kommissionen kan kræve, at der foretages visse ændringer af de påtænk-

te foranstaltninger. 
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Artikel 13 

Beskyttelsesforanstaltninger 

1. Har en medlemsstat vægtige grunde til at mene, at et produkt udgør en sundhedsrisiko, selv 

om det er i overensstemmelse med denne forordning, kan medlemsstaten midlertidigt su-

spendere eller begrænse anvendelsen af de pågældende bestemmelser på sit område. 

Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin 

afgørelse. 

2. Der træffes afgørelse efter proceduren i artikel 14, stk. 2, eventuelt efter at der er indhentet 

udtalelse fra autoriteten. 

Kommissionen kan indlede denne procedure på eget initiativ. 

3. Den medlemsstat, der er nævnt i stk. 1, kan opretholde suspensionen eller begrænsningen, 

indtil den er blevet underrettet om den i stk. 2 omhandlede afgørelse. 

Artikel 14 

Udvalgsprocedure 

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er 

oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, i det følgende benævnt "ko-

mitéen". 
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2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8. 

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden. 

Artikel 15 

Overvågning 

For at gøre det lettere at foretage en effektiv overvågning af fødevarer, der er tilsat vitaminer og mi-

neraler, og af fødevarer, der indeholder stoffer, der er anført i bilag III, del B og C, kan medlemssta-

terne kræve, at producenten eller den, der er ansvarlig for markedsføringen af sådanne fødevarer på 

deres område, underretter den kompetente myndighed om denne markedsføring ved at forelægge et 

eksemplar af den mærkning, der anvendes til produktet. Der kan i sådanne tilfælde også kræves op-

lysninger om tilbagetrækning af produktet fra markedet. 

Artikel 16 

Evaluering 

Senest den ...* forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om virkningerne 

af denne forordnings gennemførelse, navnlig for så vidt angår udviklingen på markedet for fødeva-

rer tilsat vitaminer og mineraler, forbruget heraf, befolkningens indtag af næringsstoffer og ændrede 

kostvaner samt tilsætning af visse andre stoffer, eventuelt med relevante forslag til ændring af den-

ne forordning, som Kommissionen måtte finde nødvendige. Medlemsstaterne skal i den forbindelse 

senest den ...** forelægge de nødvendige relevante oplysninger for Kommissionen. Gennemførel-

sesbestemmelserne til denne artikel udformes efter proceduren i artikel 14, stk. 2. 

                                                 

* EUT: Første dag i den sjette måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden + seks 
år]. 

** EUT: Første dag i den sjette måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden + fem 
år. 
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Artikel 17 

Overgangsforanstaltninger 

1. Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne indtil den ...* tillade anvendelse på deres om-

råde af vitaminer og mineraler, der ikke er anført i bilag I, eller i former, der ikke er anført 

i bilag II, forudsat: 

a) at det pågældende stof anvendes som tilsætning til fødevarer, der markedsføres i Fæl-

lesskabet den …**, og 

b) at autoriteten ikke har afgivet negativ udtalelse om anvendelsen af dette stof eller om 

anvendelse af stoffet i den pågældende form i fremstillingen af fødevarer, på grund-

lag af dokumentation til støtte for anvendelsen af det pågældende stof, som med-

lemsstaten skal forelægge for Kommissionen senest den ...***. 

2. Indtil den …* kan medlemsstaterne under iagttagelse af traktatens bestemmelser fortsat 

anvende allerede gældende nationale restriktioner på eller forbud mod handel med fødeva-

rer, som er tilsat vitaminer og mineraler, der ikke er anført i bilag I, eller i former, der ikke 

er anført i bilag II. 

3. Medlemsstaterne kan under iagttagelse af traktatens bestemmelser fortsat anvende gælden-

de nationale bestemmelser om maksimums- og minimumsmængder af de i bilag I anførte 

vitaminer og mineraler, der er tilsat fødevarer, og om betingelserne for denne tilsætning, 

indtil tilsvarende fællesskabsforanstaltninger vedtages i henhold til artikel 6 eller andre 

specifikke fællesskabsbestemmelser. 

                                                 

* EUT: Syv år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
** Datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
*** EUT: Tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
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Artikel 18 

Ikrafttræden 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Den anvendes fra den ...* 

Fødevarer, som markedsføres eller mærkes inden den ...*, og som ikke er i overensstemmelse med 

denne forordning, kan markedsføres indtil den ...**. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

 

                                                 

* Evt.: Første dag i den sjette måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
** Evt.: Sidste dag i den 29. måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. 



 

 
9857/3/05 REV 3  NS/gb 1 
BILAG I DG I  DA 

BILAG I 

Vitaminer og mineraler, der må tilsættes til fødevarer 

1. Vitaminer 

Vitamin A 

Vitamin D 

Vitamin E 

Vitamin K 

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Niacin 

Pantothensyre 

Vitamin B6 

Folsyre 

Vitamin B12 

Biotin 

Vitamin C 
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2. Mineraler 

Calcium 

Magnesium 

Jern 

Kobber 

Jod 

Zink 

Mangan 

Natrium 

Kalium 

Selen 

Chrom 

Molybdæn 

Fluor 

Chlor 

Phosphor 
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BILAG II 

Vitamin- og mineralkilder, der må tilsættes til fødevarer 

1. Vitaminkilder 

VITAMIN A 

retinol 

retinylacetat 

retinylpalmitat 

beta-caroten 

 

VITAMIN D 

cholecalciferol 

ergocalciferol 

 

VITAMIN E 

D-alpha-tocopherol 

DL-alpha-tocopherol 

D-alpha-tocopherylacetat 

DL-alpha-tocopherylacetat 

D-alpha-tocopherylsuccinat 
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VITAMIN K 

phylloquinon (phytomenadion) 

 

VITAMIN B1 

thiaminhydrochlorid 

thiaminmononitrat 

 

VITAMIN B2 

riboflavin 

riboflavin-5'-phosphat, natrium 

 

NIACIN 

nikotinsyre 

nikotinamid 

 

PANTOTHENSYRE 

calcium-D-pantothenat 

natrium-D-pantothenat 

dexpantothenol 
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VITAMIN B6 

pyridoxinhydrochlorid 

pyridoxin-5'-phosphat 

pyridoxindipalmitat 

 

FOLSYRE 

pteroylmonoglutaminsyre 

 

VITAMIN B12 

cyanocobalamin 

hydroxycobalamin 

 

BIOTIN 

D-biotin 

 

VITAMIN C 

L-ascorbinsyre 

natrium-L-ascorbat 

calcium-L-ascorbat 

kalium-L-ascorbat 

L-ascorbyl-6-palmitat 
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2. Mineralkilder 

calciumcarbonat 

calciumchlorid 

calciumsalte af citronsyre 

calciumgluconat 

calciumglycerophosphat 

calciumlactat 

calciumsalte af orthophosphorsyre 

calciumhydroxid 

calciumoxid 

calciumsulfat 

 

magnesiumacetat 

magnesiumcarbonat 

magnesiumchlorid 

magnesiumsalte af citronsyre 

magnesiumgluconat 

magnesiumglycerophosphat 

magnesiumsalte af orthophosphorsyre 
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magnesiumlactat 

magnesiumhydroxid 

magnesiumoxid 

magnesiumsulfat 

 

ferrocarbonat 

ferrocitrat 

ferriammoniumcitrat 

ferrogluconat 

ferrofumarat 

natrium-ferridiphosphat 

ferrolactat 

ferrosulfat 

ferridiphosphat (ferripyrophosphat) 

ferrisaccharat 

jern (carbonyl + electrolytisk + hydrogenreduceret) 
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cupricarbonat 

cupricitrat 

cuprigluconat 

cuprisulfat 

kobber-lysin-complex 

 

natriumjodid 

natriumjodat 

kaliumjodid 

kaliumjodat 

 

zinkacetat 

zinkchlorid 

zinkcitrat 

zinkgluconat 

zinklactat 

zinkoxid 

zinkcarbonat 

zinksulfat 
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manganocarbonat 

manganochlorid 

manganocitrat 

manganogluconat 

manganoglycerophosphat 

manganosulfat 

 

natriumhydrogencarbonat 

natriumcarbonat 

natriumcitrat 

natriumgluconat 

natriumlactat 

natriumhydroxid 

natriumsalte af orthophosphorsyre 

 

natriumselenat 

natriumhydrogenselenit 

natriumselenit 

 

natriumfluorid 

kaliumfluorid 
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kaliumhydrogencarbonat 

kaliumcarbonat 

kaliumchlorid 

kaliumcitrat 

kaliumgluconat 

kaliumglycerophosphat 

kaliumlactat 

kaliumhydroxid 

kaliumsalte af orthophosphorsyre 

 

chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf 

chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf 

 

ammoniummolybdat (molybdæn VI) 

natriummolybdat (molybdæn VI) 
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BILAG III 

Stoffer, hvis anvendelse i fødevarer er forbudt, underlagt begrænsninger eller er under 

fællesskabsovervågning 

Del A - Forbudte stoffer 

Del B - Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger 

Del C - Stoffer, der er genstand for fællesskabsovervågning 
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I. INDLEDNING 

 

1. Kommissionen forelagde den 14. november 2003 Rådet et forslag til Europa-Parlamen-

tets og Rådets forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stof-

fer til fødevarer. Forslaget er baseret på traktatens artikel 95. 

 

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 26. maj 20051. 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse den 31. marts 20042. 

 

3. Rådet vedtog sin fælles holdning den 8. december 2005 i overensstemmelse med trak-

tatens artikel 251. 

 

II. FORMÅL 

 

Formålet med dette forslag til forordning er at harmonisere reglerne vedrørende tilsætning af 

vitaminer og mineraler til fødevarer. Dette sker med henblik på at fremme den fri bevægelig-

hed for disse varer i Fællesskabet, da de eksisterende relevante nationale regler om en sådan 

tilsætning er vidt forskellige og ofte er til hinder for handel inden for Fællesskabet. 

En sådan harmonisering vil også sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i Fællesskabet og 

garantere, at de pågældende produkter ikke er nogen risiko for folkesundheden. 

 

Med den foreslåede forordning 

– angives de vitaminer og mineraler, der må tilsættes til fødevarer (bilag I), og de former, 

i hvilke de må tilsættes (bilag II) 

– fastsættes visse begrænsninger for, hvilke fødevarer vitaminer og mineraler må tilsættes 

til, ligesom der opstilles kriterier for fastsættelsen af maksimumsgrænser og bestemmel-

ser for fastsættelse af minimumsgrænser for indholdet af vitaminer og mineraler i slut-

produktet 

– fastsættes reglerne for mærkning og præsentation af samt reklame for de pågældende 

produkter 

                                                 
1  Dok. 9200/05. 
2 EUT C 112 af 30.4.2004, s. 44. 
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– skabes der grundlag for nøje gennemgang og om nødvendigt forbud mod tilsætningen af 

visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 

– tillades nationale foranstaltninger vedrørende obligatorisk tilsætning af vitaminer og 

mineraler til fødevarer, forudsat at Kommissionens udtalelse om disse foranstaltninger 

ikke er negativ. 

 

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

1. Generelle bemærkninger 

 

Rådets fælles holdning er i overensstemmelse med målsætningen i Kommissionens for-

slag, idet der dog indføres et begrænset antal ændringer. Disse omfatter følgende: 

– man har fjernet definitionerne i artikel 2 om formålene med at tilsætte vitaminer 

og mineraler til fødevarer og i stedet indsat en redegørelse for de omstændigheder, 

hvorunder vitaminer og mineraler kan tilsættes til fødevarer i artikel 3 (krav) 

– en mere præcis beskrivelse af de fravigelser, der finder anvendelse på artikel 4 

(redegørelse for de tilfælde, hvor der ikke må tilsættes vitaminer og mineraler) i 

forbindelse med alkoholholdige drikkevarer 

– strømlining af bestemmelserne for andre stoffer end vitaminer og mineraler (arti-

kel 10 og 11 i det oprindelige forslag slås sammen) 

– tydeliggørelse af procedurerne for underretning om eksisterende og nye nationale 

bestemmelser (ny artikel 11 og udeladelse af artikel 9 i den oprindelige tekst). 

 

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, der er opnået enighed om i Rådet. 

 

2. Europa-Parlamentets ændringer 

 

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 26. maj 2005 46 ændringer til forslaget. 

(Ændring 8 er af sproglig art og berører ikke den engelske udgave). 
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Rådet 

a) har helt, delvis eller principielt indarbejdet følgende 20 ændringer i den fælles 

holdning: 

 

Betragtningerne: 

Ændring 1 (betragtning 10) og ændring 2 (betragtning 12): er delvis overtaget, 

idet sidste punktum i betragtning 8 er udeladt, medens der er foretaget en ændring 

i betragtning 10. 

Ændring 4 (betragtning 20a): er principielt og delvis overtaget i betragtning 2 

(andet punktum) og i artikel 11, stk. 2. 

Ændring 5 (betragtning 20b): er principielt overtaget ved omformulering af arti-

kel 6, stk. 6. 

 

Artiklerne: 

Ændring 13 (artikel 3, stk. 3): er delvis overtaget med hensyn til autoritetens ud-

talelse, medens den oprindelige henvisning til gennemførelsesbestemmelserne er 

udeladt (da der ikke længere henvises til restituering, ernæringsmæssig ækviva-

lens og surrogatfødevarer i artikel 2 og 3). 

Ændring 16 (artikel 14, stk. l (ny)): indholdsmæssigt bibeholdt i artikel 17, stk. 1, 

litra b), og artikel 9, stk. 2, litra d). 

Ændring 17 (artikel 4, stk. 2): delvis indført i artikel 17, stk. 2. 

Ændring 49/rev og 54/rev (artikel 5, stk. 1, litra b)): helt overtaget i artikel 4. 

Ændring 25 (artikel 7, stk. 5): delvis overtaget (med hensyn til den foreslåede 

udeladelse) i artikel 6, stk. 6. I denne forbindelse noterer Rådet sig også, at Kom-

missionen agter at revidere og ajourføre de referenceværdier, der er opført i bila-

get til direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler. 
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Ændring 31 (artikel 9, stk. 2, andet afsnit): formålet med ændringen er tilgodeset i 

artikel 9, stk. 2, litra d) (jf. også artikel 11). 

Ændring 34 (artikel 10), ændring 55 (artikel 10a (ny)) og ændring 35 (artikel 11): 

er overtaget i artikel 8. Stk. 3 i den foreslåede nye artikel 10a findes i artikel 11, 

stk. 2, litra b). 

Ændring 38 (artikel 12, stk. 2, litra fa) og fb), (ny)): hensigten med ændringen er 

delvis tilgodeset i artikel 9, stk. 2, litra d). 

Ændring 39 (artikel 13): de bevæggrunde, der lå til grund for ændringen, er delvis 

tilgodeset i artikel 11, stk. 2, litra b) (med hensyn til indførelsen af nye bestem-

melser). 

Ændring 41 (artikel 16, stk. 1): princippet er tilgodeset i artikel 3, stk. 3, hvorimod 

Rådet ikke mener, at autoriteten automatisk bør medinddrages, så snart udvalgs-

proceduren ønskes anvendt. 

Ændring 44 (bilag I), ændring 45 (bilag II) og ændring 46 (bilag II) er fuldt ud 

indarbejdet i bilagene (idet ændring 45 er omformuleret, og ændring 46 er flyttet). 

 

b) har undladt at medtage 26 ændringer i den fælles holdning. 

 

Med hensyn til ændring 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 

36, 37, 40 og 43 har Rådet fulgt Kommissionens holdning. 

 

Med hensyn til ændring 21, 26 og 30 noterer Rådet sig imidlertid, at Kommissionen har 

til hensigt: 

– som led i sine overvejelser om revision af direktiv 90/496/EØF om næringsdekla-

ration af levnedsmidler at se på følgende elementer i forbindelse med vitaminer og 

mineraler: 

– revision/ajourføring af referenceværdierne i bilaget til direktiv 90/496/EØF 

og af de niveauer, der kan anses som betydelige mængder 
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– fastsættelse af tolerancetærskler for acceptabel afvigelse fra den deklarerede 

værdi af tilsatte vitaminer og mineraler, der fremgår af næringsdeklarationen 

– at lade eventuelle ændringer af de obligatoriske elementer vedrørende nærings-

deklaration, der måtte blive vedtaget ved den kommende revision af direktivet om 

næringsdeklaration, blive afspejlet i artikel 7, stk. 3, i forordningen om tilsætning 

af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til fødevarer 

– hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden to år efter vedtagelsen af for-

ordningen at forelægge et forslag til fastsættelse af maksimums- og minimums-

mængder for vitaminer og mineraler samt eventuelle betingelser for disses tilsæt-

ning til fødevarer, jf. artikel 6, stk. 2. 

 

Med hensyn til ændring 36, der indfører en ny artikel 11a om mærkning og præsentation 

af samt reklame for andre stoffer, bør det bemærkes, at mærkningsreglerne kan tages op 

til overvejelse af Kommissionen som led i artikel 8, stk. 6, om vedtagelse af gennem-

førelsesbestemmelser med henblik på anvendelse af artikel 8. 

 

Med hensyn til ændring 11, 12, 22, 28, 40 og 42 er følgende accepteret helt eller delvis 

af Kommissionen, men indgår ikke i den fælles holdning: 

 

Ændring 11 (artikel 3, stk. 2, indledning): det kan gøres gældende, at princippet bag 

ændringen, dvs. behovet for at tilsætte vitaminer og mineraler i en form, der er biotil-

gængelig for den menneskelige krop, allerede er skitseret i det første punktum i betragt-

ning 11. 

Ændring 12 (artikel 3, litra a) (ny)) og ændring 28 (artikel 8, stk. 2): indholdet af disse 

ændringer er bibeholdt i artikel 7, stk. 2, da det er mærkning (herunder også en oversigt 

over bestanddele), præsentation og reklame, der kan forvirre eller vildlede forbrugerne. 

Ændring 22 (artikel 7, stk. 2, litra b)): kosttilskud anses for indirekte at være omfattet af 

det pågældende stykke, hvorefter "andre kilder i kosten" bør tilgodeses ved fastsættelsen 

af maksimumsgrænser og af betingelserne for tilsætning af vitaminer og mineraler til 

fødevarer. 
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Ændring 40 (artikel 14, stk. 3): findes delvis og implicit i artikel 12, stk. 3, andet led, 

eftersom høring af komitéen bliver obligatorisk, når Kommissionens udtalelse om den 

påtænkte foranstaltning er negativ. 

Ændring 42 (artikel 17): for så vidt angår de overvågningsopgaver, der udføres af de 

kompetente myndigheder, mener Rådet ikke, at forpligtelsen til at underrette Kommis-

sionen om markedsføring af fødevarer, der indeholder vitaminer og mineraler, vil være 

forenelig med principperne om subsidiaritet og proportionalitet. 

 

3. Andre nye elementer, som Rådet har indført 

 

I øvrigt indeholder den fælles holdning følgende nye elementer: 

– alle overgangsforanstaltninger, der finder anvendelse, er samlet i en ny artikel 17, 

idet artikel 4 i det oprindelige forslag er udeladt 

– en revision af artikel 6 (betingelser for tilsætning af vitaminer og mineraler) og 

artikel 7 (mærkning, præsentation og reklame) efter udeladelsen af definitionerne i 

artikel 2 

– en ændring af artikel 15 om overvågning, således at der, når der kræves underret-

ning om markedsføring, også kan kræves oplysninger om tilbagetrækning af pro-

duktet fra markedet 

– en henvisning til gennemførelsesbestemmelserne for anvendelse af artikel 16 

– udeladelse af natriumchlorid i bilag II med en tilsvarende ændring af betragt-

ning 11 til forklaring af denne ændring. 

 

IV. KONKLUSION 

 

Rådet finder, at dets fælles holdning med de ændringer, der er nævnt i punkt III.2.a), tager 

passende hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse og udgør en velafvejet 

løsning, der skal sikre, at forordningens mål opfyldes. 

 

________________________ 
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b) af Rådets begrundelse 
- Erklæringer 

 
 

1. Erklæring fra Rådet og Kommissionen 

 

"Rådet og Kommissionen erklærer, at en hvilken som helst anprisning (skriftlig eller billedlig, 

som ikke er obligatorisk i medfør af fællesskabsretten eller national lovgivning, herunder illu-

strationer, diagrammer eller symboler) i tilknytning til tilsætning af vitaminer og mineraler 

som f.eks.: "med …", "restitueret …", "tilsat …", beriget …" bør anses for at have samme 

betydning for forbrugerne som anprisningen "kilde til ..." som defineret i bilaget til Rådets 

forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer." 
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2. Erklæring fra Kommissionen 

 

"Kommissionen vil inden for rammerne af artikel 4 om begrænsninger med hensyn til tilsæt-

ning af vitaminer og mineraler (andet led) undersøge, om det er muligt at tilføje fødevarekate-

gorier såsom konfekturevarer." 

 

3. Erklæring fra Kommissionen 

 

"Kommissionen agter som led i sit arbejde med at revidere direktiv 90/496/EØF om nærings-

deklaration af fødevarer at overveje følgende elementer vedrørende vitaminer og mineraler: 

 

– revision/ajourføring af referenceværdierne i bilaget til direktiv 90/496/EØF og af de 

værdier, der kan anses som betydelige mængder 

 

– fastsættelse af tolerancetærskler for acceptabel afvigelse fra den deklarerede værdi af 

tilsatte vitaminer og mineraler, der fremgår af næringsdeklarationen. 

 

Eventuelle ændringer af de obligatoriske elementer vedrørende næringsdeklaration, der måtte 

blive vedtaget ved den kommende revision af direktivet om næringsdeklaration, vil derfor bli-

ve afspejlet i artikel 7, stk. 3, i forordningen om tilsætning af vitaminer og mineraler og visse 

andre stoffer til fødevarer. 

 

Kommissionen agter hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden to år efter vedtagel-

sen af forordningen at forelægge et forslag til fastsættelse af maksimums- og minimums-

mængder for vitaminer og mineraler samt eventuelle betingelser for disses tilsætning til føde-

varer, jf. artikel 6, stk. 2." 
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4. Erklæring fra Kommissionen 
 

"Kommissionen bekræfter, at der kan overvejes supplerende mærkningsangivelser for at hen-

lede særlige forbrugerkategoriers opmærksomhed på de specifikke risici, som visse stoffer 

kan udgøre for dem, som betingelse ved fastsættelsen af maksimumsindholdet for visse stoffer 

i bilag I, hvis disse angivelser er berettigede af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden." 

 

5. Erklæring fra Sverige 

 

"Sverige støtter den fælles holdning vedrørende forordningen om tilsætning af vitaminer og 

mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

 

Negativlisten over kategorier af fødevarer, der ikke må beriges, vil kunne udvides senere, men 

Sverige mener, at flere kategorier allerede nu bør medtages på denne liste. Det gælder først og 

fremmest kategorien konfekturevarer. Berigelse skal efter vores opfattelse ikke udvides til 

varegrupper med lav næringsværdi eller uden næringsværdi eller f.eks. fedtholdige og sukker-

holdige fødevarer. 

 

I betragtning af de stigende problemer med fedme og andre kostrelaterede folkesygdomme 

bør kost- og sundhedsaspekter tages i betragtning ved harmonisering af reglerne for berigelse 

af fødevarer inden for EU. 

 

En yderligere grund til at forbyde berigelse af konfekturevarer er, at børn indtager store 

mængder konfekturevarer, og at det kan være svært at begrænse eksponeringen. Desuden kan 

det forvirre forbrugerne, hvis berigelse giver det indtryk, at produkter som f.eks. konfekture-

varer er sunde. 
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Sverige ønsker at sikre, at der tages hensyn til sikkerhed og folkesundhed i forbindelse med 

harmoniseringen af det indre marked. Det er vigtigt at fastlægge principper, der tilgodeser 

forbrugernes behov for sikre og ikke-vildledende produkter. Sverige vil derfor fortsat følge 

denne linje i det videre arbejde med forslaget om tilsætning af vitaminer og mineraler." 

 

6. Erklæringer fra Frankrig 

 

Ad artikel 4 

 

"For at undgå markedsføring af fødevarer, der er uegnede til berigelse med vitaminer og 

mineraler, understreger den franske delegation, at det er vigtigt, at der fastlægges ernærings-

profiler i forbindelse med forordningen om ernærings  og sundhedsanprisninger. Den erindrer 

desuden om, at det ligger den stærkt på sinde, at forbrugerne får fuldstændige og præcise 

oplysninger, og den ønsker, at dette spørgsmål bliver taget op igen som noget af det første i 

forbindelse med revisionen af bilaget til forordningen om sundhedsanprisninger. Endelig er 

det vigtigt med den revision af direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration, som Kommissio-

nen har givet tilsagn om at foretage meget snart. 

 

Det er den franske delegations mål, at forbrugerne gennem de forskellige bestemmelser skal 

kunne informeres fuldt ud om fødevarers sammensætning og næringsværdi." 

 

Ad kapitel III 

 

"Den franske delegation kan tilslutte sig kapitel III vedrørende tilsætning af andre stoffer, for 

så vidt situationen med hensyn til disse stoffer vil blive evalueret i den i artikel 16 omhandle-

de rapport fra Kommissionen. Dog forbeholder den sig om nødvendigt at anmode Kommis-

sionen om i henhold til artikel 8, stk. 2, at træffe afgørelse om at opføre et eller flere af disse 

stoffer i bilag III, del A eller B." 

 



 
14793/05 ADD 1  hkm/mh/PJ/js/AV/pms 5 
 JUR   DA 

Ad bilag I 

 

"Den franske delegation erklærer, at dens tilslutning til bilag I ikke foregriber dens kommende 

holdning til maksimumsmængder, navnlig med hensyn til K-vitamin og fluor." 

 

________________________ 
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2003/0262 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer 

1- SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dok. KOM(2003) 671 endelig - 2003/0262 (COD)): 

10. november 2003 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

31. marts 2004 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 26. maj 2005 

Fælles holdning vedtaget: 8. december 2005. 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forslaget til forordning omhandler tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre 
stoffer til fødevarer.  

Forslaget har følgende hovedformål: 

• at forbedre varernes frie bevægelighed i det indre marked 

• at bidrage til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 

• at øge retssikkerheden for aktørerne på området og at fremme innovation via afpassede 
foranstaltninger 

• at sikre fair konkurrence i fødevaresektoren. 

Med den foreslåede forordning: 

• angives de vitaminer og mineraler, der må tilsættes (bilag I), og de vitaminpræparater og 
mineralske salte, der kan anvendes (bilag II) 

• fastsættes visse begrænsninger for, hvilke fødevarer vitaminer og mineraler må tilsættes til 
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• opstilles kriterier for fastsættelsen af maksimumsgrænser for indholdet af vitaminer og 
mineraler i fødevarer efter proceduren med Den Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed 

• fastlægges bestemmelser for fastsættelse af minimumsgrænser for indholdet af vitaminer 
og mineraler efter proceduren med Den Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed 

• fastsættes de nødvendige specifikke bestemmelser om mærkning og præsentation af samt 
reklamering for produkter tilsat vitaminer og mineraler, som supplerer eller er undtagelser 
fra andre tilsvarende horisontale bestemmelser, der finder anvendelse på alle fødevarer 

• får medlemsstaterne mulighed for at kræve at blive underrettet om markedsføring af disse 
produkter, idet formålet er at lette overvågningen heraf 

• skabes der grundlag for nøje gennemgang og om nødvendigt regulering af tilsætningen af 
visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 SAMMENFATNING AF KOMMISSIONENS HOLDNING 

Kommissionen kan tilslutte sig den fælles holdning som vedtaget af Rådet med kvalificeret 
flertal. Den er i overensstemmelse med målene og tilgangen i Kommissionens oprindelige 
forslag og tager hensyn til en række ændringsforslag fra Europa-Parlamentet. 

3.2 ÆNDRINGSFORSLAG VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER 
FØRSTEBEHANDLINGEN, SOM ER ACCEPTERET AF KOMMISSIONEN OG INDARBEJDET I 
DEN FÆLLES HOLDNING 

Den fælles holdning er helt eller delvis i overensstemmelse med sigtet med 17 af de 23 
ændringsforslag, som Kommissionen kunne acceptere helt, delvis, principielt eller med 
forbehold af visse redaktionelle ændringer, og med 3 ændringsforslag, som Kommissionen 
oprindelig havde erklæret sig ude at stand til at godtage. 

Begrænsninger for tilsætning af vitaminer og mineraler 

Ændringsforslag 49/rev og 54/rev er indarbejdet i den fælles holdning i artikel 4, hvor der 
fastsættes en undtagelse for tilsætning af vitaminer og mineraler til nærmere specificerede 
traditionelle drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. 

Andre stoffer 

I den fælles holdning samles artikel 10 og 11 i Kommissionens oprindelige forslag vedrørende 
tilsætning af visse andre stoffer til fødevarer i artikel 8, således at teksten forenkles og 
proceduren for vurdering af disse stoffer specificeres i overensstemmelse med 
ændringsforslag 34, 35 og 55. 
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Bilag II 

I overensstemmelse med ændringsforslag 44 tilføjes med den fælles holdning calciumsulfat i 
forordningens bilag II som en tilladt mineralkilde. Desuden bibeholdes i samme bilag 
natrium- og kaliumsalte af orthophosphorsyre samt pyridoxindipalmitat som vitamin B6-
kilde. Dette er i overensstemmelse med ændringsforslag 45 og 46. 

Andet 

Med den nye ordlyd af betragtning 8 i den fælles holdning er der taget hensyn til 
ændringsforslag 1 (sidste del). Kommissionen er, trods sit oprindelige udsagn om, at den ikke 
kunne acceptere ændringsforslag 1, parat til at støtte denne tekstændring med henblik på 
forenkling af teksten i artikel 2 og 3 (hvor begreberne "restituering", "surrogatfødevarer" og 
"ernæringsmæssig ækvivalens" udgår). 

Ændringsforslag 2 (første del) er indarbejdet i den fælles holdning i betragtning 10. 

Ændringsforslag 4 er delvis og principielt indarbejdet i betragtning 2 og i artikel 11, stk. 2, 
anden del. 

Ændringsforslag 5 og 25 er principielt indarbejdet med omskrivningen af artikel 6, stk. 6. 
Kommissionen er enig i, at bilaget til direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af 
levnedsmidler ikke er udtømmende. Den kan følgelig tilslutte sig denne omskrivning og 
forpligter sig i en erklæring til at lade eventuelle ændringer, der måtte blive vedtaget ved den 
kommende revision af ovennævnte direktiv, afspejle i forordningen om tilsætning af 
vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

Ændringsforslag 13 og 41 er til dels gengivet i artikel 3, stk. 3, hvoraf det fremgår, at 
ændringer i bilag I og II vedtages under hensyntagen til autoritetens udtalelse.  

Ændringsforslag 16 er delvis gengivet i artikel 17, stk. 1, litra b), og i artikel 9, stk. 2, litra d), 
hvori det fastsættes, at medlemsstaterne i den indledende overgangsperiode kan tillade 
anvendelse på deres område af vitaminer og mineraler, der ikke er anført i bilagene til 
forordningen, forudsat at der forelægges dokumentation for Kommissionen. Listen over disse 
stoffer offentliggøres så i fællesskabsregistret, som gøres offentligt tilgængeligt. 

Ændringsforslag 17 (første del) er indarbejdet i den fælles holdning i artikel 17, stk. 2. 

Ændringsforslag 31 tages der hensyn til i artikel 9, stk. 2, litra d), vedrørende offentliggørelse 
i fællesskabsregistret af oplysninger om nationale bestemmelser om obligatorisk tilsætning af 
vitaminer og mineraler. 

Der er i et vist omfang taget hensyn til ændringsforslag 38 (første del) i den fælles holdnings 
artikel 9, stk. 2, litra d). Oplysninger om obligatorisk tilsætning af vitaminer og mineraler vil 
således blive indført i fællesskabsregistret. 

Der er i et vist omfang taget hensyn til ændringsforslag 39 i den fælles holdnings artikel 11, 
stk. 2, litra b), som omhandler underretning om nationale forbud mod eller begrænsninger i 
anvendelsen af visse andre stoffer. 
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3.3 ÆNDRINGSFORSLAG VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER 
FØRSTEBEHANDLINGEN OG ACCEPTERET AF KOMMISSIONEN, SOM IKKE ER 
INDARBEJDET I DEN FÆLLES HOLDNING 

I lyset af at der i vid udstrækning er overensstemmelse mellem de for Kommissionen 
acceptable ændringsforslag fra Parlamentet og den fælles holdning, har Kommissionen 
accepteret et kompromis, der ikke omfatter nogle få ændringer, som Kommissionen kunne 
godtage – i hvert fald delvis (ændringsforslag 11 om tilsatte vitaminers og mineralers 
biotilgængelighed, ændringsforslag 12 og 28 om behovet for at sikre, at mærkning, 
præsentation og reklame ikke forvirrer forbrugeren, ændringsforslag 22, som er et forslag om, 
at der ved fastsættelsen af maksimumsgrænser skal tages hensyn til tilførslen af vitaminer og 
mineraler via kosttilskud, ændringsforslag 40, som ville indebære obligatorisk høring af Den 
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, når en medlemsstat anmelder 
vedtagelse af ny lovgivning til Kommissionen, og ændringsforslag 42 om, at oplysninger om 
markedsføring af fødevarer, der er omfattet af forordningen, skal sendes til Kommissionen og 
offentliggøres). Kommissionen vil gerne påpege, at den fælles holdning implicit tager hensyn 
til de overvejelser, visse af disse ændringsforslag er udtryk for, navnlig i betragtning 10 (for 
så vidt angår ændringsforslag 11), artikel 7, stk. 2 (ændringsforslag 12 og 28) samt 
betragtning 15 og artikel 6, stk. 3, litra b) (ændringsforslag 22). 

Kommissionen bemærker desuden med hensyn til ændringen af de obligatoriske elementer af 
næringsdeklaration, at der i artikel 6, stk. 6, i den fælles holdning implicit henvises til, at 
bilaget til direktiv 90/496/EØF ikke er udtømmende. Den fælles holdning omfatter i øvrigt en 
erklæring fra Kommissionen, hvori denne oplyser, at den agter at revidere bilaget til direktiv 
90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler og efterfølgende lade disse ændringer 
afspejle i forordningen om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til 
fødevarer. Kommissionen bebuder også, at den inden to år efter vedtagelsen af forordningen 
vil forelægge et forslag til fastsættelse af maksimums- og minimumsmængder for vitaminer 
og mineraler samt eventuelle betingelser for disses tilsætning til fødevarer. Dette er efter 
Kommissionens opfattelse i overensstemmelse med målet med ændringsforslag 21, 26 og 30. 

3.4 NYE BESTEMMELSER I RÅDETS FÆLLES HOLDNING 

I den fælles holdning er begreberne "restituering", "surrogatfødevarer" og "ernæringsmæssig 
ækvivalens" udgået som formål med tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer i 
artikel 2 og dermed også i artikel 3 og 6 om krav i forbindelse med og betingelser for 
tilsætning af vitaminer og mineraler. Kommissionen kan acceptere disse ændringer som et 
middel til forenkling. 

Kommissionen er af hensyn til klarheden villig til at acceptere, at alle 
overgangsforanstaltningerne samles i den nye artikel 17, og at artikel 4 i det oprindelige 
forslag vedrørende overgangsforanstaltninger for tilsætning af vitaminer og mineraler til 
fødevarer udgår i overensstemmelse hermed. 

Kommissionen kan tilslutte sig, at medlemsstaterne for at lette overvågningen af markedet 
kan kræve at blive underrettet om såvel markedsføring på som tilbagetrækning fra det 
indenlandske marked af produkter, der er tilsat vitaminer og mineraler (artikel 15). 

Endelig kan Kommissionen tilslutte sig, at natriumchlorid udgår af bilag II, samtidig med at 
det i betragtning 10 specificeres, at dette stof fortsat kan anvendes som en ingrediens ved 
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tilberedning af fødevarer. 

4- KONKLUSION 

Set i lyset af ovenstående bemærkninger kan Kommissionen gå ind for den fælles holdning 
fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

5- ERKLÆRINGER 

Kommissionens erklæringer til Rådets mødeprotokol findes i bilaget til denne meddelelse. 
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BILAG 

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN 

ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN 

"Rådet og Kommissionen erklærer, at en hvilken som helst anprisning (skriftlig eller billedlig, 
som ikke er obligatorisk i medfør af fællesskabsretten eller national lovgivning, herunder 
illustrationer, diagrammer eller symboler) i tilknytning til tilsætning af vitaminer og mineraler 
som f.eks.: "med …", "restitueret …", "tilsat …", beriget …" bør anses for at have samme 
betydning for forbrugerne som anprisningen "kilde til ..." som defineret i bilaget til Rådets 
forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer." 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

"Kommissionen vil inden for rammerne af artikel 4 om begrænsninger med hensyn til 
tilsætning af vitaminer og mineraler (andet led) undersøge, om det er muligt at tilføje 
fødevarekategorier såsom konfekturevarer." 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

"Kommissionen agter som led i sit arbejde med at revidere direktiv 90/496/EØF om 
næringsdeklaration af levnedsmidler at overveje følgende elementer vedrørende vitaminer og 
mineraler: 

– revision/ajourføring af referenceværdierne i bilaget til direktiv 90/496/EØF og af de 
værdier, der kan anses som betydelige mængder 

– fastsættelse af tolerancetærskler for acceptabel afvigelse fra den deklarerede værdi af 
tilsatte vitaminer og mineraler, der fremgår af næringsdeklarationen. 

Eventuelle ændringer af de obligatoriske elementer vedrørende næringsdeklaration, der måtte 
blive vedtaget ved den kommende revision af direktivet om næringsdeklaration, vil derfor 
blive afspejlet i artikel 7, stk. 3, i forordningen om tilsætning af vitaminer og mineraler og 
visse andre stoffer til fødevarer. 

Kommissionen agter hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden to år efter 
vedtagelsen af forordningen at forelægge et forslag til fastsættelse af maksimums- og 
minimumsmængder for vitaminer og mineraler samt eventuelle betingelser for disses 
tilsætning til fødevarer, jf. artikel 6, stk. 2." 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

"Kommissionen bekræfter, at der kan overvejes supplerende mærkningsangivelser for at 
henlede særlige forbrugerkategoriers opmærksomhed på de specifikke risici, som visse stoffer 
kan udgøre for dem, som betingelse ved fastsættelsen af maksimumsindholdet for visse stoffer 
i bilag I, hvis disse angivelser er berettigede af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden." 




