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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der er bestemt til at blive anvendt i 

kosttilskud eller til at blive tilsat til 

fødevarer, herunder 

modermælkserstatninger og 

tilskudsblandinger, forarbejdede 

fødevarer baseret på cerealier og babymad 

til spædbørn og småbørn samt fødevarer 

til særlige medicinske formål og 
kosterstatning til vægtkontrol er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF
17

, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006
18

 og 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 609/2013
19

. Disse stoffer bør også 

vurderes i overensstemmelse med 

nærværende forordning, når de falder ind 

under forordningens definition af nye 

fødevarer. 

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der er bestemt til at blive anvendt i 

kosttilskud eller til at blive tilsat til 

fødevarer, samt kosterstatning til 

vægtkontrol er omfattet af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF
17

, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006
18

 og 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 609/2013
19

. Disse stoffer bør også 

vurderes i overensstemmelse med 

nærværende forordning, når de falder ind 

under forordningens definition af nye 

fødevarer. Modermælkserstatninger og 

tilskudsblandinger, forarbejdede 

fødevarer baseret på cerealier og babymad 

til spædbørn og småbørn samt fødevarer 

til særlige medicinske formål bør være 

omfattet af særlige regler på grund af de 

berørte forbrugeres særlige sårbarhed; 

  

__________________ __________________ 

17
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 

12.7.2002, s. 51). 

17
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 

12.7.2002, s. 51). 

18
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 

18
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 
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december 2006 om tilsætning af vitaminer 

og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 

26). 

december 2006 om tilsætning af vitaminer 

og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 

26). 

19
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 

2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 

småbørn, fødevarer til særlige medicinske 

formål og kosterstatning til vægtkontrol og 

om ophævelse af Rådets direktiv 

92/52/EØF, Kommissionens direktiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 

2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/39/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 

af 29.6.2013, s. 35). 

19
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 

2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 

småbørn, fødevarer til særlige medicinske 

formål og kosterstatning til vægtkontrol og 

om ophævelse af Rådets direktiv 

92/52/EØF, Kommissionens direktiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 

2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/39/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 

af 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

Begrundelse 

Spædbørns og småbørns samt syges særlige sårbarhed berettiger regler, der er tilpasset og 

afviger fra nærværende tekst. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen med henblik på at 

sikre, at det indre marked fungerer 

effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 

for beskyttelse af menneskers sundhed og 

forbrugernes interesser. 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen med henblik på at 

sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og 

forbrugernes interesser. Den finder 

ligeledes anvendelse på fødevarer og 

foder, såvel til brugsdyr som til 

selskabsdyr. 

Or. fr 
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 1 bis. Denne forordning fastsætter et 

forbud mod markedsføring af 

nanomaterialer til fødevare- og foderbrug 

samt et forbud mod markedsføring af 

fødevarer, der indeholder 

nanomaterialer
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Forbuddet mod nanomaterialer til 

fødevare- og foderbrug finder anvendelse 

på hele teksten. 

Or. fr 
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c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 

næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, navnlig 

forekomsten af nanomaterialer, som 

angives med ordene "indeholder 

nanomaterialer" næringsværdi eller 

ernæringsmæssige virkninger og den 

påtænkte anvendelse af fødevaren, som 

bevirker, at den nye fødevare ikke længere 

svarer til en eksisterende fødevare, eller om 

indvirkning på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

Or. fr 

 


