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Overskrift

Forslag til 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
FORORDNING 
om tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer

Forslag til 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
FORORDNING 
om tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
sammensætninger af mineralske og ikke-
mineralske elementer til fødevarer

Or. el

Begrundelse

Denne rettelse er nødvendig for at gøre forordningens titel videnskabelig korrekt, eftersom 
klor, fluor, jod og fosfor ikke er mineraler, men ikke-mineralske elementer. Da titlen derfor er 
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videnskabeligt ukorrekt, skal ændringerne ske i titlen, og i alle de efterfølgende punkter, hvor 
der omtales mineraler, vil det være underforstået, at der er tale om både mineraler og ikke-
mineralske elementer, eller alternativt skal der i forbindelse med definitionen angives, at 
mineraler opfattes som sammensætninger af mineralske elementer, der også indeholder ikke-
mineralske elementer.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 32
Betragtning 4

(4) I nogle medlemsstater er det obligatorisk 
at tilsætte visse vitaminer og mineraler til 
bestemte sædvanlige fødevarer ud fra 
folkesundhedsbetragtninger. Disse kan være 
relevante på nationalt eller endog regionalt 
plan og taler i dag ikke i sig selv for, at der 
skulle være et harmoniseret krav om, at 
næringsstoffer skulle tilsættes i hele 
Fællesskabet. Når og hvis der opstår et 
behov for dette, vil det dog være muligt at 
vedtage sådanne bestemmelser i 
fællesskabsregi. I mellemtiden ville det være 
formålstjenligt at indsamle oplysninger om 
nationale foranstaltninger af denne art.

(4) I nogle medlemsstater er det obligatorisk 
at tilsætte visse vitaminer og mineraler til 
bestemte sædvanlige fødevarer ud fra 
folkesundhedsbetragtninger. Disse kan være 
relevante på nationalt eller endog regionalt 
plan og taler i dag ikke i sig selv for, at der 
skulle være et harmoniseret krav om, at 
næringsstoffer skulle tilsættes i hele 
Fællesskabet. Når og hvis der opstår et 
behov for dette, vil det dog være muligt at 
vedtage sådanne bestemmelser i 
fællesskabsregi i overensstemmelse med 
princippet om, at medicinering af hele 
befolkningen via tilsætning af det  
pågældende stof til elementære 
fornødenheder, der leveres af det offentlige, 
såsom drikkevand, ikke bør være tilladt, 
medmindre det kan bevises videnskabeligt, 
at følsomme befolkningsgruppers sundhed 
ikke påvirkes negativt af en sådan 
tilsætning. I mellemtiden ville det være 
formålstjenligt at indsamle oplysninger om 
nationale foranstaltninger af denne art.

Or. en

Begrundelse

Tilsætningen af fluor til drikkevandet har en uforholdsmæssig negativ indvirkning på nyfødte 
flaskebørn og småbørn i betragtning af de almindelige forbrugsvaner som skitseret i artikel 7. 
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 33
Betragtning 9

(9) På internationalt plan vedtog Codex 
Alimentarius i 1987 almindelige principper 
for tilsætning af næringsstoffer, herunder 
vitaminer og mineraler, til fødevarer. Der 
tages behørigt hensyn til definitionerne heri 
af "restituering", "ernæringsmæssig 
ækvivalens" og "surrogatfødevarer". I 
henhold til Codex Alimentarius' definition af 
"berigelse" kan der tilsættes næringsstoffer 
til fødevarer for at forebygge eller afhjælpe 
en mangel på et eller flere næringsstoffer i 
befolkningen eller i bestemte 
befolkningsgrupper, som skyldes ændrede 
kostvaner, og som kan dokumenteres med 
det foreliggende videnskabelige materiale 
eller sandsynliggøres på grundlag af skøn 
over indtaget af næringsstoffer.

(9) På internationalt plan vedtog Codex 
Alimentarius i 1987 almindelige principper 
for tilsætning af næringsstoffer, herunder 
vitaminer og mineraler, til fødevarer. Der 
tages behørigt hensyn til definitionerne heri 
af "restituering", "ernæringsmæssig 
ækvivalens" og "surrogatfødevarer". I 
henhold til Codex Alimentarius' definition af 
"berigelse" kan der tilsættes næringsstoffer 
til fødevarer for at forebygge eller afhjælpe 
en mangel på et eller flere næringsstoffer i 
befolkningen eller i bestemte 
befolkningsgrupper, som skyldes ændrede 
kostvaner, og som kan dokumenteres med 
det foreliggende videnskabelige materiale 
eller sandsynliggøres på grundlag af skøn 
over indtaget af næringsstoffer. 
Medicinering af hele befolkningen via 
tilsætning af det  pågældende stof til 
elementære fornødenheder, der leveres af 
det offentlige, såsom drikkevand, bør ikke 
være tilladt, medmindre det kan bevises, at 
følsomme befolkningsgruppers sundhed 
ikke påvirkes negativt af en sådan 
tilsætning.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 34
Betragtning 11

(11) Som tilsætning til fødevarer bør der kun 
tillades vitaminer og mineraler, som normalt 
findes i og konsumeres som en del af kosten 
og anses for at være essentielle 
næringsstoffer, selv om dette ikke betyder, at 
tilsætning af dem er nødvendig. Det bør 

(11) Som tilsætning til fødevarer bør der kun 
tillades vitaminer og mineraler, som normalt 
findes i og konsumeres som en del af kosten 
og anses for at være essentielle 
næringsstoffer, selv om dette ikke betyder, at 
tilsætning af dem er nødvendig. Det bør 
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undgås, at der opstår uoverensstemmelser 
om, hvilke essentielle næringsstoffer der er 
tale om. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte en positivliste over disse vitaminer 
og mineraler.

undgås, at der opstår uoverensstemmelser 
om, hvilke essentielle næringsstoffer der er 
tale om. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte en positivliste over disse vitaminer 
og mineraler. 
Af hensyn til forbrugernes beskyttelse er 
det nødvendigt at fastsætte en positivliste 
over visse andre bioaktive stoffer, der kan 
anvendes i fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Vitaminer og mineraler, der er tilladt med henblik på berigelse, er opført på en positivliste. 
Forbrugerne har behov for en lignende beskyttelse i forbindelse med bioaktive stoffer, der 
anvendes som tilsætningsstoffer for at give fødevarer særlige egenskaber. Ekstrakter med 
hormonelle virkninger (hovedsagelig plantehormoner) eller bioaktive stoffer som for 
eksempel koffein, nikotin eller kinin bør omhyggeligt kontrolleres, inden de blåstemples som 
tilsætningsstoffer til fødevarer. Derfor er det nødvendigt at fastsætte en positivliste for 
sådanne ekstrakter eller syntetiske stoffer med angivelse af restriktioner med hensyn til brug 
og maksimumsgrænser for tilsætning.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 35
Betragtning 12

(12) De kemiske stoffer, der anvendes som 
kilder til vitaminer og mineraler, som skal 
tilsættes til fødevarer, må være sikre og 
biotilgængelige, dvs. foreligge i en form, 
som kroppen kan optage. Der bør derfor 
også opstilles en positivliste over disse 
stoffer. Positivlisten bør omfatte de stoffer, 
som Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har godkendt (udtalelse af 
12. maj 1999) på grundlag af ovennævnte 
kriterier vedrørende sikkerhed og 
biotilgængelighed, og som kan anvendes til 
fremstilling af fødevarer til spædbørn og 
småbørn, i andre levnedsmidler bestemt til 
særlig ernæring og i kosttilskud.

(12) De kemiske stoffer, der anvendes som 
kilder til vitaminer, mineraler og visse andre 
stoffer, som kan tilsættes til fødevarer, skal
være sikre og biotilgængelige, dvs. foreligge 
i en form, som kroppen kan optage. Der bør 
derfor også opstilles en positivliste over 
disse stoffer. Positivlisten bør omfatte de 
stoffer, som Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har godkendt (udtalelse af 
12. maj 1999) på grundlag af ovennævnte 
kriterier vedrørende sikkerhed og 
biotilgængelighed, og som kan anvendes til 
fremstilling af fødevarer til alle befolknings-
grupper, herunder spædbørn, småbørn, 
gravide og ældre, i andre levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring og i kosttilskud.
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Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme regler for vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 36
Betragtning 14

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, promoveres normalt 
af producenterne og kan af forbrugerne blive 
opfattet som produkter med 
ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre 
sundhedsmæssige fordele i forhold til andre 
produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger bør der for
produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer 
og mineraler, indføres visse restriktioner ud 
over dem, der er en naturlig konsekvens af 
teknologiske overvejelser eller som bliver 
nødvendige af sikkerhedshensyn, når der 
fastsættes maksimumsgrænser for 
indholdet af vitaminer og mineraler i 
sådanne produkter. Indholdet i et produkt af 
bestemte stoffer, som f.eks. alkohol, ville i 
denne forbindelse være et passende 
kriterium for ikke at tillade, at der tilsættes 
vitaminer og mineraler til produktet. For at 
undgå at bringe forbrugeren i vildrede med 
hensyn til friske fødevarers naturlige 
næringsværdi bør det ligeledes være forbudt 
at tilsætte vitaminer og mineraler til disse 
varer.

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, 
promoveres normalt af producenterne og kan 
af forbrugerne blive opfattet som produkter 
med ernæringsmæssige, fysiologiske eller 
andre sundhedsmæssige fordele i forhold til 
andre produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige, fordi de berigede produkter 
indeholder for mange kalorier, er for fede 
eller for søde. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger skal
produkter, hvortil der på frivillig basis kan 
tilsættes vitaminer og mineraler og visse 
andre stoffer, være underkastet 
restriktioner. Indholdet i et produkt af 
bestemte stoffer, som f.eks. alkohol, eller 
ernærigngsprofilen er i denne forbindelse 
passende kriterier for ikke at tillade, at der 
tilsættes vitaminer, mineraler og visse andre 
stoffer til produktet. Ved opstillingen af en 
ernæringsprofil skal der tages hensyn til 
indholdet af forskellige næringsstoffer og 
stoffer med ernæringsmæssige- eller 
fysiologiske virkninger, navnlig stoffer som 
fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, 
salt/natrium og sukkerarter, som ifølge 
anbefalingerne ikke bør indgå med for 
store indtag i kosten som helhed, og stoffer 
som fler- og enkeltumættet fedt, andre 
kulhydrater end sukker, vitaminer, 
mineraler, proteiner og fibre. En 
ernæringsprofil bør også omfatte en 
kalorieprocent. Ved fastlæggelse af 
ernæringsprofilerne skal der tages hensyn 
til de forskellige fødevarekategorier og de 
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pågældende fødevarers position og rolle i 
det samlede kostindtag. Det kan være 
nødvendigt at give dispensation fra at 
overholde fastlagte ernæringsprofiler for 
visse fødevarer eller fødevarekategorier 
afhængigt af deres rolle og betydning i 
befolkningens kost. For at undgå at bringe 
forbrugeren i vildrede med hensyn til friske 
fødevarers naturlige næringsværdi skal det 
være forbudt at tilsætte vitaminer, mineraler 
og visse andre stoffer til disse varer.

Or. en

Begrundelse

Den tilføjede tekst hidrører fra Kommissionens betragtninger 6 og 7 i forslaget om 
ernærings- og sundhedsanprisninger (KOM(2003)424), og vil skabe fornuftig parallelitet 
mellem de to forordninger. Desuden bør tilsætning af vitaminer og mineraler ikke tillades i 
forbindelse med produkter, hvis indhold af mættet fedt, transfedtsyrer, sukker og salt o.lign. er 
højt. Mindre sunde fødevarer vil kunne kamufleres som sunde ved hjælp af tilsætningsstoffer, 
hvilket kan forvirre forbrugerne. Dette gælder ligeledes berigelse af fødevarer ved tilsætning 
af visse bioaktive stoffer.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Ændringsforslag 37
Betragtning 14

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, promoveres normalt 
af producenterne og kan af forbrugerne blive 
opfattet som produkter med 
ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre 
sundhedsmæssige fordele i forhold til andre 
produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger bør der for 
produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer 
og mineraler, indføres visse restriktioner ud 
over dem, der er en naturlig konsekvens af 
teknologiske overvejelser eller som bliver 
nødvendige af sikkerhedshensyn, når der 
fastsættes maksimumsgrænser for indholdet 

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, promoveres normalt 
af producenterne og kan af forbrugerne blive 
opfattet som produkter med 
ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre 
sundhedsmæssige fordele i forhold til andre 
produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger bør der for 
produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer 
og mineraler, indføres visse restriktioner ud 
over dem, der er en naturlig konsekvens af 
teknologiske overvejelser eller som bliver 
nødvendige af sikkerhedshensyn, når der 
fastsættes maksimumsgrænser for indholdet 
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af vitaminer og mineraler i sådanne 
produkter. Indholdet i et produkt af bestemte 
stoffer, som f.eks. alkohol, ville i denne 
forbindelse være et passende kriterium for 
ikke at tillade, at der tilsættes vitaminer og 
mineraler til produktet. For at undgå at 
bringe forbrugeren i vildrede med hensyn til 
friske fødevarers naturlige næringsværdi bør 
det ligeledes være forbudt at tilsætte 
vitaminer og mineraler til disse varer.

af vitaminer og mineraler i sådanne 
produkter. Indholdet i et produkt af bestemte 
stoffer, som f.eks. alkohol, ville i denne 
forbindelse være et passende kriterium for 
ikke at tillade, at der tilsættes vitaminer og 
mineraler til produktet. Enhver undtagelse 
fra forbuddet mod tilsætning af vitaminer 
og mineraler til alkoholholdige drikke bør 
begrænses til beskyttelse af traditionelle 
opskrifter på mærkevarer; der bør ikke ske 
nogen anprisning af de ernærings- eller 
sundhedsmæssige fordele ved en sådan 
tilsætning. For at undgå at bringe 
forbrugeren i vildrede med hensyn til friske 
fødevarers naturlige næringsværdi bør det 
ligeledes være forbudt at tilsætte vitaminer 
og mineraler til disse varer.

Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har en mangeårig produktion af medicinvin, som indebærer 
tilsætning af visse mineralske stoffer til (rød)vin i overensstemmelse med opskrifter fra det 19. 
århundrede. Nu til dags karakteriseres  produktet af mineralet, men det tilsættes ikke for at 
berige det, og der foretages ingen anprisninger. Dette ændringsforslag ville gøre det muligt 
fortsat at producere og markedsføre medicinvine, men under forudsætning af at mængden af 
de tilsatte mineraler begrænses, og der ikke foretages nogen anprisning.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Ændringsforslag 38
Betragtning 14

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, promoveres normalt 
af producenterne og kan af forbrugerne blive 
opfattet som produkter med 
ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre 
sundhedsmæssige fordele i forhold til andre 
produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger bør der for 
produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer 

(14) Fødevarer, som har fået tilsat vitaminer 
og mineraler, promoveres normalt af 
producenterne og kan af forbrugerne blive 
opfattet som produkter med 
ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre 
sundhedsmæssige fordele i forhold til andre 
produkter uden sådanne tilsatte 
næringsstoffer. Dette kan føre til valg fra 
forbrugerens side, som på andre måder kan 
være uheldige. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger bør der for 
produkter, hvortil der kan tilsættes vitaminer 
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og mineraler, indføres visse restriktioner ud 
over dem, der er en naturlig konsekvens af 
teknologiske overvejelser eller som bliver 
nødvendige af sikkerhedshensyn, når der 
fastsættes maksimumsgrænser for indholdet 
af vitaminer og mineraler i sådanne 
produkter. Indholdet i et produkt af bestemte 
stoffer, som f.eks. alkohol, ville i denne 
forbindelse være et passende kriterium for 
ikke at tillade, at der tilsættes vitaminer og 
mineraler til produktet. For at undgå at 
bringe forbrugeren i vildrede med hensyn til 
friske fødevarers naturlige næringsværdi bør 
det ligeledes være forbudt at tilsætte 
vitaminer og mineraler til disse varer.

og mineraler, indføres visse restriktioner ud 
over dem, der er en naturlig konsekvens af 
teknologiske overvejelser eller som bliver 
nødvendige af sikkerhedshensyn, når der 
fastsættes maksimumsgrænser for indholdet 
af vitaminer og mineraler i sådanne 
produkter. Indholdet i et produkt af bestemte 
stoffer, som f.eks. alkohol, ville i denne 
forbindelse være et passende kriterium for 
ikke at tillade, at der tilsættes vitaminer og 
mineraler til produktet. Enhver undtagelse 
fra forbuddet mod tilsætning af vitaminer 
og mineraler til alkoholholdige drikke bør 
begrænses til ægthedsindikatorere, der 
anvendes for at bekæmpe svig. For at undgå 
at bringe forbrugeren i vildrede med hensyn 
til friske fødevarers naturlige næringsværdi 
bør det ligeledes være forbudt at tilsætte 
vitaminer og mineraler til disse varer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare den mulige anvendelse af vitaminer og mineraler, i meget små 
mængder, som ægthedsmarkører i spiritus. Spiritusindustrien (gin, vodka osv.) anvender en 
række stoffer som kemiske markører i mærkevarer, således at produktets ægthed kan 
kontrolleres. Sådanne markører er et værdifuldt redskab til at bekæmpe forfalskning af 
spiritus, som kan indebære en sundhedsrisiko for forbrugerne på grund af ukontrollerede 
ingredienser, herunder methanol, og koster de retmæssige producenter betydelige beløb hvert 
år.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 39
Betragtning 15

(15) Der kan være bivirkninger ved indtag af 
en for høj dosis af vitaminer og mineraler, 
og der bør derfor fastsættes sikre 
maksimumsgrænser for dem, når de tilsættes 
til fødevarer. Disse grænser skal sikre, at 
normal anvendelse af produkterne i henhold 
til producentens brugsanvisninger og som 
led i en varieret kost vil være ufarlig for 
forbrugeren. Grænserne må derfor være 

(15) Der kan være bivirkninger ved indtag af 
en for høj dosis af vitaminer og mineraler, 
og det er derfor nødvendigt at anvende 
berigelse af fødevarer med forsigtighed og 
fastsætte sikre maksimumsgrænser for disse 
stoffer, når de tilsættes til fødevarer. Disse 
grænser skal sikre, at normal anvendelse af 
produkterne i henhold til producentens 
brugsanvisninger og som led i en varieret 
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samlede, sikre maksimumsgrænser for de 
vitaminer og mineraler, der naturligt er til 
stede i fødevaren og/eller tilsættes til 
fødevaren med et bestemt formål, herunder 
teknologiske formål.

kost vil være ufarlig for forbrugeren. 
Grænserne må derfor være samlede, sikre 
maksimumsgrænser for de vitaminer,
mineraler og andre stoffer, der naturligt er 
til stede i fødevaren og/eller tilsættes til 
fødevaren med et bestemt formål, herunder 
teknologiske formål.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme regler for vitaminer, mineraler og andre stoffer.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 40
Betragtning 16

(16) Ved fastsættelsen af disse 
maksimumsgrænser og eventuelt andre 
betingelser for, at de kan tilsættes til 
fødevarer, skal der derfor tages hensyn til de 
sikre maksimumsgrænser for de pågældende 
stoffer, som er fastsat ved videnskabelig 
risikovurdering baseret på almindeligt 
anerkendte videnskabelige data, samt til det 
potentielle indtag via andre fødevarer. Der 
bør også tages behørigt hensyn til 
referencetilførslerne af vitaminer og 
mineraler for befolkningen. Hvor det er 
nødvendigt for visse vitaminer og mineraler 
at fastsætte begrænsninger for, hvilke 
fødevarer disse kan tilsættes til, bør 
prioriteringen ske på grundlag af formålet 
med tilsætningen og den enkelte fødevares 
bidrag til kosten som helhed.

(16) Ved fastsættelsen af disse 
maksimumsgrænser og eventuelt andre 
betingelser for, at de kan tilsættes til 
fødevarer, skal der derfor tages hensyn til de 
sikre maksimumsgrænser for de pågældende 
stoffer, som er fastsat ved videnskabelig
risikovurdering baseret på almindeligt 
anerkendte videnskabelige data, samt til det 
potentielle indtag via andre fødevarer. Der 
bør også tages behørigt hensyn til 
referencetilførslerne af vitaminer og 
mineraler for befolkningen. Hvor det er 
nødvendigt for visse vitaminer og mineraler 
at fastsætte begrænsninger for, hvilke 
fødevarer disse kan tilsættes til (f.eks. kun 
tilsætning af jod til salt), bør prioriteringen 
ske på grundlag af formålet med 
tilsætningen og den enkelte fødevares bidrag 
til kosten som helhed.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at harmoniseringen af tilsætningen af jod til fødevarer i Europa 
stemmer overens med den verdesomspændende ordning for generel tilsætning af jod til salt 
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for at forhindre sygdomme, der skyldes jodmangel.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 41
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Artikel 28 og 30 i EF-traktaten giver 
hjemmel for undtagelser fra reglen om fri 
bevægelighed for varer inden for 
Fællesskabet, som nationale myndigheder 
kan påberåbe sig, forudsat at visse 
betingelser er opfyldt. Nationale 
myndigheder skal overholde 
proportionalitetsprincippet, når de udøver 
deres ret i henhold til EF-traktaten til at 
foretage et skøn, som er begrundet i 
hensynet til den offentlige sundhed. Det 
påhviler de nationale myndigheder at 
påvise, at en effektiv beskyttelse baseret på 
en detaljeret risikovurdering kræver 
fastsættelse af regler på nationalt plan. De 
skal på basis af de seneste videnskabelige 
data sørge for tilstrækkelig dokumentation 
for  den påståede reelle risiko for 
folkesundheden.

Or. en

Begrundelse

Tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer kan kun forbydes, hvis det videnskabeligt 
kan påvises, at berigelse ved hjælp af vitaminer og mineraler frembyder en alvorlig fare for 
folkesundheden. Dette er i tråd med Domstolens nylige retspraksis (dom af 5. februar 2004, 
sag 24/00 Kommissionen mod Frankrig). Formålet med disse betragtninger er at få afklaret 
rækkevidden af artikel 13 i forordningsforslaget.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Ændringsforslag 42
Artikel 1, stk. 2

2. Denne forordnings bestemmelser 
vedrørende vitaminer og mineraler finder 
ikke anvendelse på kosttilskud, som er 

2. Denne forordnings bestemmelser  finder 
ikke anvendelse på kosttilskud, som er 



AM\558569DA.doc 11/56 PE 353.662v02-00

DA

omfattet af direktiv 2002/46/EF. omfattet af direktiv 2002/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Kosttilskud er allerede reguleret i direktiv 2002/46/EF. Ifølge dette direktiv skal 
Kommissionen senest den 12. juli 2007 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde særlige regler for andre kategorier af 
næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning end vitaminer 
og mineraler. Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt at regulere visse typer 
ingredienser i en fødevarekategori, nemlig kosttilskud, i to forskellige retsakter.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 43
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a.  Bestemmelserne i nærværende 
forordning vedrørende vitaminer og 
mineraler finder ikke anvendelse på  
fodring før høst og opdrætsmetoder, der er 
omfattet af anden fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på planter og dyr, hvis indhold af særlige
næringsstoffer er blevet forhøjet gennem fodrings- og opdrætspraksis.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 44
Artikel 1, stk. 3, litra d a (nyt)

da) specifikke fællesskabsbestemmelser 
vedrørende drikkevand.

Or. en
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Begrundelse

Drikkevand er et næringsmiddel og bør være omfattet af bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 45
Artikel 2, nr. 1

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 46
Artikel 2, nr. 4, indledning

4) "berigelse": tilsætning af et eller flere 
vitaminer og/eller mineraler til en fødevare, 
hvad enten næringsstoffet normalt findes i 
den pågældende fødevare eller ej, for at tage 
hensyn til følgende:

4) "berigelse": tilsætning af et eller flere 
vitaminer og/eller mineraler til en fødevare, 
hvad enten næringsstoffet normalt findes i 
den pågældende fødevare eller ej, for at tage 
hensyn til f.eks. følgende:

Or. de

Begrundelse

De under a-c nævnte grunde bør ikke betragtes som udtømmende.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 47
Artikel 2, nr. 4 a (nyt)

4a)  "visse andre stoffer": bioaktive stoffer, 
hvadenten de er fremkommet ved 
ekstraktion eller syntese, som har en påvist 
fysiologisk virkning og kan anvendes som 
ingredienser i berigede fødevarer, og som 
ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/97 om nye 
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levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser.

Or. de

Begrundelse

Vitaminer og mineraler, der er tilladt med henblik på berigelse, er anført og defineret i bilag I 
og II. Derfor er det også nødvendigt med i det mindste en definition af "visse andre stoffer" i 
denne forordning. Dette ændringsforslag skal erstatte ændringsforslag 6 og henviser ikke 
længere til en "ernæringsfysiologisk virkning", men til en "fysiologisk virkning". På denne 
måde opnås det, at stoffer som f.eks. koffein også er omfattet.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 48
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) restituering og/eller a) restituering, hvis en fødevare er blevet 
identificeret som en væsentlig kilde til 
essentielle næringsstoffer i 
fødevareforsyningen. En fødevare betragtes 
som en væsentlig kilde til et essentielt 
næringsstof, hvis den spiselige del af 
fødevaren før tilvirkning, opbevaring eller 
håndtering indeholder det essentielle 
næringsstof i mængder lig med eller over 
10% af det anbefalede næringsstofindtag i 
en rimeligt daglig tilførsel.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at specificere, hvornår restituering er acceptabel, for at undgår smuthuller. 
Ifølge Codex Alimentarius er restituering relevant, når en fødevare er blevet identificeret som 
en væsentlig kilde til essentielle næringsstoffer i fødevareforsyningen. Den foreslåede værdi 
svarer til værdien i Codex Alimentarius' generelle principper for tilsætning af essentielle 
næringsstoffer til fødevarer.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 49
Artikel 3, stk. 2, litra a
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Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 50
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Tilsætning af vitaminer og mineraler til 
fødevarer må ikke anvendes til at forvirre 
eller vildlede forbrugeren med hensyn til 
fødevarens næringsværdi, hverken i 
forbindelse med mærkning, præsentation, 
reklame eller selve tilsætningen.

Or. sv

Begrundelse

Stykket om vildledning i artikel 8 (stk. 2) er så vigtigt, at det bør flyttes fra artikel 8 til artikel 
3, hvor betingelserne for tilsætning af vitaminer og mineraler er nævnt.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 51
Artikel 3, stk. 3

3. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende tilsætning af vitaminer og 
mineraler til fødevarer med henblik på 
restituering og surrogatfødevarers 
ernæringsmæssige ækvivalens vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

3. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende tilsætning af vitaminer og 
mineraler til fødevarer med henblik på 
restituering og surrogatfødevarers 
ernæringsmæssige ækvivalens vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2, efter udtalelse 
fra autoriteten. Før Kommissionen 
udsteder sådanne 
gennemførelsesbestemmelser, hører den 
interessegrupper, navnlig 
fødevareindustrien og 
forbrugersammenslutninger.

Or. de
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Begrundelse

Udtalelsen fra Den Europæiske Autoritet for Fødevaresikkerhed og konsultationerne med 
interessegrupper er nødvendige for at leve op til forordningens målsætninger.

Ændringsforslag af John Bowis, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 52
Artikel 3, stk. 3

3. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende tilsætning af vitaminer og 
mineraler til fødevarer med henblik på 
restituering og surrogatfødevarers 
ernæringsmæssige ækvivalens vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

3. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende tilsætning af vitaminer og 
mineraler til fødevarer med henblik på 
restituering og surrogatfødevarers 
ernæringsmæssige ækvivalens vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2. Forud for 
fastsættelse af sådanne bestemmelser hører 
Kommissionen de interesserede parter, især 
fødevareproducenter og forbrugergrupper. 

Or. en

Begrundelse

En sådan høring er nødvendig for at sikre, at forordningens mål ikke bringes i fare.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 53
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Vilkår for tilsætning af visse andre stoffer

1. Kun visse andre stoffer, der er anført i 
bilag III, kan tilsættes til fødevarer, som er 
omfattet af bestemmelserne i nærværende 
forordning
2. Inden to år efter vedtagelsen af 
nærværende forordning fastsætter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 16, stk. 2, kriterier og 
vilkår for anvendelsen af visse andre 
stoffer, der kan anvendes som ingredienser 
i berigede fødevarer. Sådanne kriterier og 
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vilkår defineres på grundlag af en  
forsigtighedstilgang, der er baseret på 
behovet for at beskytte folkesundheden og 
undgå, at forbrugerne vildledes.
3. Ændringer i den i stk. 1 nævnte oversigt 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En forsigtig tilgang til berigelse af fødevarer kræver fastsættelse af sammenlignelige 
bestemmelser for vitaminer, mineraler og andre stoffer. Medens reglerne og vitaminer og 
mineraler allerede dækkes af anden lovgivning, er det nødvendigt med videnskabelige råd fra 
autoriteten i forbindelse med andre stoffer.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 54
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Vilkår for tilsætning af visse andre stoffer

1. Kun visse andre stoffer, der er anført i 
bilag III, kan tilsættes til fødevarer, som er 
omfattet af bestemmelserne i nærværende 
forordning
2. Inden to år efter vedtagelsen af 
nærværende forordning fastsætter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 16, stk. 2, kriterier og 
vilkår for anvendelsen af visse andre 
stoffer, der kan anvendes som ingredienser 
i berigede fødevarer. Sådanne kriterier og 
vilkår defineres på grundlag af en restriktiv 
forsigtighedstilgang, der sætter 
forbrugerbeskyttelse i centrum.
3. Ændringer i den i stk. 1 nævnte oversigt 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 16, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

En forsigtig tilgang til berigelse af fødevarer kræver fastsættelse af sammenlignelige 
bestemmelser for vitaminer, mineraler og andre stoffer. Ekstrakter med hormonelle 
virkninger (hovedsagelig plantehormoner) eller bioaktive stoffer som for eksempel koffein, 
nikotin eller kinin bør omhyggeligt kontrolleres, inden de blåstemples som tilsætningsstoffer 
til fødevarer. Derfor er det nødvendigt at fastsætte en positivliste for sådanne ekstrakter eller 
syntetiske stoffer på grundlag af videnskabelige råd fra autoriteten med angivelse af 
restriktioner med hensyn til brug og maksimumsgrænser for tilsætning.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 55
Artikel 4, stk. 1, indledning

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne 
indtil [syv år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] tillade anvendelse 
på deres område af vitaminer og mineraler, 
der ikke er opført i bilag I, eller i former, der 
ikke er opført i bilag II, forudsat:

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne 
indtil [30 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] tillade anvendelse 
på deres område af vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer, der ikke er opført i 
bilag I, eller i former, der ikke er opført i 
bilag II og bilag III, forudsat:

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne skal både vitaminer, mineraler og andre stoffer være underlagt 
kontrol og derfor være opført på en positivliste. Der er ingen grund til at skelne mellem andre 
stoffer på den ene side og vitaminer og mineraler på den anden side, eftersom mange andre 
bioaktive stoffer kan være skadelige for menneskers sundhed, for eksempel koffein eller 
perikum.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 56
Artikel 4, stk. 1, indledning

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne 
indtil [syv år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] tillade anvendelse 
på deres område af vitaminer og mineraler, 
der ikke er opført i bilag I, eller i former, der 

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne 
indtil [syv år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] tillade anvendelse 
på deres område af vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer, der ikke er opført i 
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ikke er opført i bilag II, forudsat: bilag I, eller i former, der ikke er opført i 
bilag II og bilag III, forudsat:

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne skal både vitaminer, mineraler og andre stoffer være underlagt 
kontrol og derfor være opført på en positivliste. Der er ingen grund til at skelne mellem andre 
stoffer på den ene side og vitaminer og mineraler på den anden side, eftersom mange andre 
bioaktive stoffer kan være skadelige for menneskers sundhed, for eksempel koffein eller 
perikum.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 57
Artikel 4, stk. 1, litra  b a (nyt)

ba) at det pågældende stof ikke anvendes i 
obligatorisk medicinering af hele 
befolkningen

Or. en

Begrundelse

Medicinering af udifferentierede befolkningsgrupper bør ikke være tilladt, medmindre det kan 
bevises videnskabeligt, at følsomme grupper i befolkningen såsom nyfødte og småbørn ikke 
påvirkes negativt af sådan tilsætning.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 58
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om anvendelsen af de 
vitaminer og mineraler, der er tilladte 
inden for deres område, selv om de ikke er 
anført i bilag I, eller i former, der ikke er 
anført i bilag II. Kommissionen sørger for, 
at disse oplysninger er tilgængelige for 
offentligheden.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre retssikkerhed og forudsigelighed for markedsdeltagerne er det nødvendigt at 
have et gennemsigtigt system, der giver deltagerne et overblik over de stoffer, der må eller 
ikke må tilsættes til fødevarer i de enkelte medlemsstater i EU.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 59
Artikel 4, stk. 2

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 
med EF-traktaten fortsat anvende allerede 
gældende nationale restriktioner for eller 
forbud mod handel med fødevarer, som er 
blevet tilsat vitaminer og mineraler, der ikke 
er anført i bilag I, eller i former, der ikke er 
angivet i bilag II.

I overgangsperioden kan andre 
medlemsstater af hensyn til den offentlige 
sikkerhed og i overensstemmelse med EF-
traktaten fortsat anvende allerede gældende 
nationale restriktioner for eller forbud mod 
handel med fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, der ikke er anført i 
bilag I, eller i former, der ikke er angivet i 
bilag II. Medlemsstaterne skal holde 
Kommissionen underrettet om eventuelle 
nationale begrænsninger eller forbud, og 
Kommissionen skal sørge for, at sådanne 
oplysninger er tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 60
Artikel 4, stk. 2

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse
med EF-traktaten fortsat anvende allerede 
gældende nationale restriktioner for eller 
forbud mod handel med fødevarer, som er 
blevet tilsat vitaminer og mineraler, der ikke 
er anført i bilag I, eller i former, der ikke er 
angivet i bilag II.

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 
med EF-traktaten fortsat anvende allerede 
gældende nationale restriktioner for eller 
forbud mod handel med fødevarer, som er 
blevet tilsat vitaminer, mineraler og visse 
andre stoffer, der ikke er anført i bilag I, 
eller i former, der ikke er angivet i bilag II 
eller bilag III.

Or. en



PE 353.662v02-00 20/56 AM\558569DA.doc

DA

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 61
Artikel 5

Artikel 5 udgår
Begrænsninger for tilsætning af vitaminer 

og mineraler
Vitaminer og mineraler må ikke tilsættes 
til:
a) friske, uforarbejdede varer, herunder, 
men ikke begrænset til, frugt, grøntsager, 
kød, fjerkræ og fisk
b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.
Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at give mulighed for forbud mod tilsætning af stoffer til visse 
fødevarer uden nogen angivelse af forudsætningerne for et sådant forbud. Det ville skabe en 
præcedens, der i fremtiden kunne give mulighed for et forbud på grund af tvivl om 
sikkerheden uden påvist videnskabelig grund.

Det må også afvises at give mulighed for et fuldstændigt forbud mod tilsætning af stoffer til 
andre fødevarer eller fødevarekategorier via komitologiproceduren. Foranstaltninger, der 
vedrører grundlæggende rettigheder såsom produktionsforbud, er ikke 
gennemførelsesforanstaltninger, der kan vedtages med komitologi.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 62
Artikel 5, stk. 1, litra b og stk. 2
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b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.
Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes bestemte 
vitaminer og mineraler, efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2, hvis der består en fare for 
folkesundheden. 

Or. de

Begrundelse

Der kan kun udstedes et forbud, hvis det kan befrygtes, at der består en fare for 
folkesundheden, hvis den tilladte daglige dosis overskrides.  

Ændringsforslag af John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Ændringsforslag 63
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol., undtagen og som 
undtagelse fra artikel 3, stk. 2,
- traditionelle produkter, i en mængde på 
ikke over 0,5% vægt/rumfang,
og forudsat, at der ikke foretages nogen 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har en mangeårig produktion af medicinvin, som indebærer 
tilsætning af visse mineralske stoffer til (rød)vin i overensstemmelse med opskrifter fra det 19. 
århundrede. Nu til dags karakteriseres  produktet af mineralet, men det tilsættes ikke for at 
berige det, og der foretages ingen anprisninger. Dette ændringsforslag ville gøre det muligt 
fortsat at producere og markedsføre medicinvine, men under forudsætning af at mængden af 
de tilsatte mineraler begrænses, og der ikke foretages nogen anprisning.
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Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Ændringsforslag 64
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol., undtagen og som 
undtagelse fra artikel 3, stk. 2,
- som ægthedsindikatorer, i en mængde, 
der ikke overstiger 600 milliardtedele for 
det enkelte stof 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare den mulige anvendelse af vitaminer og mineraler, i meget små 
mængder, som ægthedsmarkører i spiritus. Spiritusindustrien (gin, vodka osv.) anvender en 
række stoffer som kemiske markører i mærkevarer, således at produktets ægthed kan 
kontrolleres. Sådanne markører er et værdifuldt redskab til at bekæmpe forfalskning af 
spiritus, som kan indebære en sundhedsrisiko for forbrugerne på grund af ukontrollerede 
ingredienser, herunder methanol, og koster de retmæssige producenter betydelige beløb hvert 
år.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 65
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

b) fødevarer og drikkevarer med et 
alkoholindhold på over 1,2 % vol.

Or. sv

Begrundelse

Nu til dags kan selv fødevarer indeholde alkohol. Et sådant lumsk eksempel er is med alkohol, 
som desuden markedsføres til børn.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 66
Artikel 5, stk. 1, litra  b a (nyt)



AM\558569DA.doc 23/56 PE 353.662v02-00

DA

ba) kakao- og chokoladevarer i 
overensstemmelse med definitionerne i 
direktiv 2000/36/EF.

Or. sv

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at berige visse fødevarer med vitaminer og mineraler, for det kan 
tilskynde til forbrug af fødevarer, der risikerer at føre til en dårligere folkesundhed.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 67
Artikel 5, stk. 1, litra  b b (nyt)

bb) konfekturevarer

Or. sv

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 68
Artikel 5, stk. 1, litra  b c (nyt)

bc) sukker i forskellige former i 
overensstemmelse med definitionerne i 
direktiv 2001/111/EF.

Or. sv

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 69
Artikel 5, stk. 1, litra  b d (nyt)

bd) læskedrikke

Or. sv
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Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 70
Artikel 5, stk. 2

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation for fare for folkesundheden 
og efter udtalelse fra autoriteten fastlægges 
yderligere fødevarer eller kategorier af 
fødevarer, hvortil der ikke må tilsættes 
vitaminer og mineraler, efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Forbud mod berigelse er kun begrundet, hvis autoriteten videnskabeligt har påvist fare for 
folkesundheden.

Ændringsforslag af Chris Davies, John Bowis

Ændringsforslag 71
Artikel 5, stk. 2

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2, og det skal være begrundet af hensynet 
til offentlighedens sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at der kun indføres restriktioner, når der består et reelt og 
begrundet behov derfor.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 72
Artikel 5, stk. 2
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Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2; der kan kun udstedes et forbud på 
grundlag af resultatet af EU's 
risikovurderingsprocedurer og udtalelse fra 
de kompetente videnskabelige organer, som 
fastsættes af autoriteten.

Or. en

Begrundelse

Forskriftsmæssige afgørelse skal leve op til videnskabelige krav og underkastes peer review.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 73
Artikel 5, stk. 2

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2, dog således at der kun kan udstedes et 
forbud, når der består fare for 
folkesundheden. 

Or. de

Begrundelse

Tilsætning af vitaminer og mineraler til visse fødevarer eller fødevarekategorier bør kun 
forbydes, hvis det er videnskabeligt bevist, at der består en reel fare for folkesundheden ved at 
tilsætte vitaminer og mineraler til disse fødevarer. Dette er i tråd med Domstolens seneste 
retspraksis (dom af 5. februar, 2004, sag 24/00 Kommissionen mod Frankrig).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 74
Artikel 5, stk. 2
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Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2.

Der kan på grundlag af videnskabelig 
dokumentation fastlægges yderligere 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
hvortil der ikke må tilsættes vitaminer og 
mineraler, efter proceduren i artikel 16, stk. 
2. Der kan kun udstedes et forbud, hvis 
tilsætningen af vitaminer og mineraler 
indebærer en fare for folkesundheden.

Or. de

Begrundelse

Tilsætning af vitaminer og mineraler til visse fødevarer eller fødevarekategorier bør kun 
forbydes, hvis det er videnskabeligt bevist, at der består en reel fare for folkesundheden ved at 
tilsætte vitaminer og mineraler til disse fødevarer. Dette er i tråd med Domstolens seneste 
retspraksis (dom af 5. februar, 2004, sag 24/00 Kommissionen mod Frankrig).

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 75
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Visse andre stoffer, hvis anvendelse er 
lovlig eller underkastet begrænsninger

1. Senest to år efter vedtagelse af denne 
forordning fastlægger Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 16 
nævnte procedure, hvilke stoffer eller 
ingredienser, der indeholder et stof, som 
ikke er et vitamin eller mineral, kan 
anvendes i fødevarer og opfører disse 
stoffer eller ingredienser:
a) enten i bilag III, del A, forudsat 
tilsætning af dette stof til fødevarer eller 
anvendelse af det i fremstillingen af 
fødevarer er tilladt uden begrænsning,
b) eller i bilag III, del B, hvis tilsætning af 
dette stof til fødevarer eller anvendelse af 
det i fremstillingen af fødevarer er betinget 
af de deri fastsatte betingelser.
2. Interesserede parter kan sende en 
begrundet anmodning til autoriteten med 
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forslag om ændring af bilag III.
3. Ændringer af de i stk. 1 nævnte lister 
vedtages efter den i artikel 16, stk. 2, 
nævnte procedure.

Or. en

Begrundelse

Vitaminer og mineraler, der er tilladt med henblik på berigelse, er opført på en positivliste. 
Forbrugerne har behov for en lignende beskyttelse i forbindelse med bioaktive stoffer, der 
anvendes som tilsætningsstoffer for at give fødevarer særlige egenskaber. Ekstrakter med 
hormonelle virkninger (hovedsagelig plantehormoner) eller bioaktive stoffer som for 
eksempel koffein, nikotin eller kinin bør omhyggeligt kontrolleres, inden de blåstemples som 
tilsætningsstoffer til fødevarer. Derfor er det nødvendigt at fastsætte en positivliste for 
sådanne ekstrakter eller syntetiske stoffer med angivelse af restriktioner med hensyn til brug 
og maksimumsgrænser for tilsætning.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 76
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
1. Inden …*, udarbejder Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren omtalt i 
artikel 23, stk. 2,  de specifikke 
ernæringsprofiler, som fødevarer eller visse 
kategorier af fødevarer skal have, for at det 
er tilladt at tilsætte vitaminer og mineraler 
og sammensætninger af mineralske og 
ikke-mineralske elementer og visse andre 
stoffer til dem.
2. Disse ernæringsprofiler defineres 
navnlig under henvisning til mængderne af 
følgende ernæringsmæssige bestanddele:
a) essentielle aminosyrer
b) fedtstoffer, mættede fedtsyrer, 
transfedtsyrer
c) kulhydrater
d) salte
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e) essentielle sporelementer.
3. Fødevareprofilerne bygger på 
videnskabelig viden om kost og ernæring 
og deres betydning for sundheden, navnlig 
den rolle, som næringsstoffer og andre 
stoffer med ernæringsmæssig eller 
fysiologisk indvirkning spiller for kroniske 
lidelser.
4. Under udarbejdelsen af 
ernæringsprofilerne indhenter 
Kommissionen en udtalelse fra autoriteten 
og hører de interesserede parter, navnlig 
erhvervsdrivende fra fødevaresektoren og 
forbrugergrupper.
5. Undtagelser og ajourføringer, der har til 
formål at tage højde for videnskabens 
fremskridt på området, vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
16, stk. 2.
* 18 måneder ikrafttrædelse af denne 
forordning.

Or. el

Begrundelse

Næringsstoffer bør undersøges individuelt og på grundlag af videnskabelige data.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 77
Artikel 6

1. Renhedskriterierne for de i bilag II opførte 
stoffer fastsættes efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2, jf. dog stk. 2.

1. Renhedskriterierne for de i bilag II og 
bilag III opførte stoffer fastsættes efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2, jf. dog stk. 2.

2. For de i bilag II opførte stoffer gælder de 
renhedskriterier, der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat for 
anvendelse af sådanne stoffer ved 
fremstilling af fødevarer til andre formål end 
dem, der er omhandlet i denne forordning.

2. For de i bilag II og bilag III opførte 
stoffer gælder de renhedskriterier, der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat for 
anvendelse af sådanne stoffer ved 
fremstilling af fødevarer til andre formål end 
dem, der er omhandlet i denne forordning.
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3. For de i bilag II opførte stoffer, for hvilke 
der ikke er fastsat renhedskriterier 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.

3. For de i bilag II og bilag III opførte 
stoffer, for hvilke der ikke er fastsat 
renhedskriterier 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.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme regler for vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 78
Artikel 7, stk. 1, afsnit 1

1. Når et vitamin eller et mineral tilsættes til 
fødevarer med de i artikel 3, stk. 2, 
omhandlede formål, må den samlede 
mængde af det pågældende vitamin eller 
mineral i den fødevare, der frembydes til 
salg, ikke overstige de fastsætte maksimalt 
tilladte mængder, uanset formålet. For 
koncentrerede og tørrede produkter gælder 
de samme maksimalt tilladte mængder som 
dem, der gælder for færdigtilberedte 
fødevarer, der tilberedes til konsum efter 
fabrikantens anvisninger.

1. Når et vitamin eller et mineral tilsættes til 
fødevarer med de i artikel 3, stk. 2, 
omhandlede formål, må den samlede 
mængde af det pågældende vitamin eller 
mineral i den fødevare, der frembydes til 
salg, ikke overstige de fastsætte maksimalt 
tilladte mængder, uanset formålet. For 
koncentrerede og tørrede produkter gælder 
de samme maksimalt tilladte mængder som 
dem, der gælder for færdigtilberedte 
fødevarer, der tilberedes til konsum efter 
fabrikantens anvisninger. Den maksimale 
mængde for hver enkelt fødevarekategori 
fastsættes på et niveau, der sikrer, at det 
samlede indtag fra naturlige kilder og 
berigede fødevarer og bidrag fra kosttilskud 
ikke overskrider den maksimale 
tolerancetærskel for det pågældende 
næringsstof.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilvejebringe en mekanisme til fordeling af de mængder af et givet stof, der er 
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tilladt i en specifik fødevarekategori. Da de maksimale mængder fastsættes for at beskytte 
sundheden, er det absolut nødvendigt med en sådan mekanisme for at sikre, at forbrugerne 
ikke overskrider disse.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 79
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller 
forbud mod tilsætning af et bestemt vitamin 
eller mineral til en fødevare eller en 
kategori af fødevarer vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler  
vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2, 
inden seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. es

Begrundelse

De maksimale mængder af vitaminer og mineraler bøder fastsættes inden for en frist på seks 
måneder for at sikre overensstemmelsen med artikel 19 i forordningen, hvori det fastsættes, at 
forordningen anvendes fra den første dag i den sjette måned efter offentliggørelsen. 

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 80
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2.

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2, inden seks måneder efter 
forordningens ikrafttrædelse.

Or. de

Begrundelse

Vedtagelse af de minimums- og maksimumsværdier, der er uomgængeligt nødvendige for at 
beskytte forbrugernes sundhed, skal være sket senest 6 måneder efter forordningens 
ikrafttræden.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 81
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2.

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer begrundes i hensynet til den 
offentlige sikkerhed og vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2, inden seks 
måneder efter forordningens 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger bør være begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed.
Minimums- og maksimumsmængder fastsættes inden for en tidsramme på seks måneder for at 
sikre overensstemmelse med artikel 19, hvoraf det fremgår, at forordningen anvendes fra den 
første dag i den sjette måned efter offentliggørelse i EU-Tidende.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 82
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2.

De i første afsnit omhandlede maksimalt 
tilladte mængder af vitaminer og mineraler 
samt eventuelle restriktioner for eller forbud 
mod tilsætning af et bestemt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en kategori af 
fødevarer begrundes i hensynet til den 
offentlige sikkerhed og vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at der kun indføres begrænsninger der, hvor der er et reelt og 
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berettiget behov.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Ændringsforslag 83
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2 a  (nyt)

Eventuelle betingelser, der begrænser 
tilsætningen af et specifikt vitamin eller 
mineral til en fødevare eller en 
fødevarekategori, vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
16, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Betingelser og begrænsninger bør fastsættes næringsstof for næringsstof  på basis af nøje 
begrundede sikkerhedshensyn. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 84
Artikel 7, stk. 2, litra b

b) tilførslen af vitaminer og mineraler fra 
andre kilder i kosten.

b) tilførslen af vitaminer og mineraler fra 
andre kilder i og uden for kosten.

Or. en

Begrundelse

Visse stoffer som f.eks. fluor indtages fra kilder uden for kosten såsom tandpasta. Der må 
tages hensyn til den samlede mængde stoffer, der indtages.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 85
Artikel 7, stk. 4
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4. Hvor referencetilførslen af vitaminer og 
mineraler for befolkningen ligger tæt på de 
sikre maksimumsgrænser, tages der ved 
fastsættelsen af de i stk. 1 omtalte maksimalt 
tilladte mængder ligeledes i det fornødne 
omfang hensyn til følgende:

4. Der tages ved fastsættelsen af de i stk. 1 
omtalte maksimalt tilladte mængder 
ligeledes hensyn til følgende:

a) betingelserne for tilsætning af bestemte 
vitaminer eller mineraler til fødevarer med 
henblik på restituering og/eller af hensyn 
til surrogatfødevarers ernæringsmæssige 
ækvivalens

a) betingelserne for obligatorisk tilsætning 
af bestemte vitaminer og mineraler til 
fødevarer på EU- eller nationalt niveau for 
at tage hensyn til en mangel på visse 
vitaminer eller mineraler i befolkningen 
eller specifikke befolkningsgrupper

b) enkeltprodukters bidrag til den almene 
befolknings eller bestemte 
befolkningsgruppers almindelige kost

b) det enkelte produkts bidrag til den 
almene befolknings eller bestemte 
befolkningsgruppers almindelige kost

c) produktets ernæringsprofil opstillet i 
overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

c) fødevarens ernæringsprofil 

ca) betingelserne for tilsætning af bestemte 
vitaminer og mineraler med henblik på 
restituering.
På grundlag af denne evaluering opstilles 
der en liste over fordelingen af mængderne 
af de enkelte vitaminer og mineraler, der 
kan tilsættes de forskellige 
fødevarekategorier og/eller de enkelte 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en mekanisme, der sikrer beskyttelse af forbrugerne og samtidig 
giver industrien og de nationale myndigheder gennemskuelige og forudsigelige retningslinjer 
for markedsføringen af berigede varer. Det kunne gøres ved at følge en totrinsprocedure, 
hvor autoriteten først fastsætter maksimale sikkerhedsværdier, ULs, og dernæst 
sammenligner de maksimale værdier med indtaget af næringsstoffet fra den almindelige kost 
beregnet ud fra den naturlige kosts indhold af næringsstoffet og vurderinger af befolkningens 
kostmønstre. Kosttilskuddenes bidrag til det samlede indtag bør medregnes. Det er også 
vigtigt at tage hensyn til forskellene i indtaget af næringsstoffer mellem de forskellige 
aldersgrupper samt til, at børn og unge er mere modtagelige for visse næringsstoffers 
negative virkninger.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 86
Artikel 7, stk. 4, litra a

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag af Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 87
Artikel 7, stk. 4, litra c

c) produktets ernæringsprofil opstillet i 
overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Ikke nødvendig i denne forordning, fordi den drejer sig  sikkerhed og ikke vedrører aspekter i 
forbindelse med information af forbrugerne.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 88
Artikel 7, stk. 4, afsnit 1 a  (nyt)

Den opgivne mængde vitaminer og 
mineraler kontrolleres ved udløbet af 
produktets holdbarhedstid og vurderes i 
forhold til acceptable toleranceniveauer.

Or. en

Begrundelse

Ernæringsprofilering hører under forslaget om ernærings- og sundhedsanprisninger af 
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fødevarer.

Det er meget vigtigt, at det i forordningen anføres, hvornår vitamin- eller mineralindholdet 
vil blive kontrolleret, dvs. den mængde, der tilføres produktet, eller mængden ved udgangen 
af produktets holdbarhedstid. I sidstnævnte tilfælde vil det til tider kræve tilsætning af en 
større mængde vitaminer for at opnå den opgivne mængde ved udløbet af produktets 
holdbarhedstid. Det er nødvendigt at nå til enighed om, hvad der kan betegnes som et 
acceptabelt toleranceniveau for de enkelte vitaminer og mineraler, og at lægge dette til grund 
for fastsættelsen af en fælles definition af et "sikkert" niveau.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 89
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 
nævnte maksimumsgrænser og den 
anbefalede daglige tilførsel på grundlag af 
autoritetens vurdering. Kommissionen 
udarbejder desuden en liste med 
mængdebegrænsning på, hvor meget de 
enkelte fødevaregrupper må indeholde af 
vitaminer, mineraler og "andre stoffer". 
Disse værdier samt fordelingsnøgle 
offentliggøres.

Or. da

Begrundelse

For at undgå misbrug af vitaminer og mineraler bør der fastsættes sikre maksimumsgrænser. 
På den måde giver man Kommissionen og fødevareproducenterne det reelle ansvar. Ellers 
forventer man, at forbrugerne selv skal holde regnskab med, hvor mange procent af de 
enkelte vitaminer og mineraler de har spist. Det er urealistisk og vil derfor kunne skade 
folkesundheden.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 90
Artikel 7, stk. 5

5. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til 5. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til 
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fødevarer med henblik på berigelse skal 
medføre, at det pågældende vitamin eller 
mineral mindst forekommer i en betydelig 
mængde, som defineret i bilaget til direktiv 
90/496/EØF. Minimumsmængder, herunder 
eventuelle lavere grænser, der fastsættes som 
undtagelse fra ovenfor omtalte betydelige 
mængder for bestemte fødevarer eller 
kategorier af fødevarer, vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

fødevarer med henblik på berigelse skal 
medføre, at det pågældende vitamin eller 
mineral mindst forekommer i en betydelig 
mængde, dvs. 15% af referenceværdien for 
næringsstoffer (NRV)  pr. 100 g (faste 
produkter) eller 7,5% af NRV pr. 100 ml 
(flydende produkter) eller 5% af NRV pr. 
100 kcal (12% af NRV 1 MJ) eller 15% af 
NRV pr. portion. Minimumsmængder, 
herunder eventuelle lavere grænser, der 
fastsættes som undtagelse fra ovenfor 
omtalte betydelige mængder for bestemte 
fødevarer eller kategorier af fødevarer, 
vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Referenceniveauerne bør tilpasses retningslinjerne i Codex Alimentarius, således at der 
fastsættes forskellige niveauer for henholdsvis faste produkter og flydende produkter. 
Portionerne er sædvanligvis større for flydende produkter (drikkevarer) end for faste 
produkter.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 91
Artikel 7, stk. 5

5. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til 
fødevarer med henblik på berigelse skal 
medføre, at det pågældende vitamin eller 
mineral mindst forekommer i en betydelig 
mængde, som defineret i bilaget til direktiv 
90/496/EØF. Minimumsmængder, herunder 
eventuelle lavere grænser, der fastsættes som 
undtagelse fra ovenfor omtalte betydelige 
mængder for bestemte fødevarer eller 
kategorier af fødevarer, vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.

5. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til 
fødevarer med henblik på berigelse skal 
medføre, at det pågældende vitamin eller 
mineral mindst forekommer i en betydelig 
mængde, som defineret i bilaget til direktiv 
90/496/EØF. For drikkevarer fastsættes 
7,5% af den anbefalede daglige tilførsel 
(ADT) pr. portion som en betydelig 
mængde, hvad enten det drejer sig om en 
pakning med én eller flere portioner. 
Minimumsmængder, herunder eventuelle 
lavere grænser, der fastsættes som 
undtagelse fra ovenfor omtalte betydelige 
mængder for bestemte fødevarer eller 
kategorier af fødevarer, vedtages efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

Da drikkevarer har et større forbrugsmønster end fødevarer, er dette et mere passende niveau 
og står direkte i forhold til den konsumerede mængde. Desuden fjerner det den nuværende 
forvirring hos forbrugeren, når enkeltpakninger har en anden sammensætning end produkter 
i større pakninger med flere portioner.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 92
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Maksimums- og minimumsmængder for 

visse andre stoffer
1. Senest to år efter vedtagelse af denne 
forordning fastsætter Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
16, stk.2, maksimums- og 
minimumsmængder for visse andre stoffer, 
der kan anvendes som ingredienser i 
berigede fødevarer.
2. De i stk. 1 nævnte maksimumsmængder 
fastsættes under hensyntagen til følgende:
a) maksimumsværdier for indtagelse af 
visse andre stoffer, der er fastlagt ved 
videnskabelig risikovurdering baseret på 
alment acceptable videnskabelige data 
under passende hensyntagen til de 
forskellige forbrugergruppers varierende 
følsomhed
b) tilførsel af visse andre stoffer fra andre 
kilder i kosten.
3. Ændringer i de i stk. 1 nævnte lister 
vedtages i overensstemmelse med den i 
artikel 16, stk. 2, nævnte procedure.

Or. en

Begrundelse

Der skal gælde samme regler for vitaminer, mineraler og andre stoffer.
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Ændringsforslag af Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 93
Artikel 8

Artikel 8 udgår
Mærkning, præsentationsmåder og 

reklame
1. Det er ikke tilladt ved mærkning eller 
præsentation af eller reklamering for 
fødevarer tilsat vitaminer og mineraler at 
anføre eller antyde, at en afbalanceret og 
varieret kost ikke kan give tilstrækkelige 
mængder af næringsstoffer. Eventuelle 
nødvendige undtagelser for bestemte 
næringsstoffer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, 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. Mærkningen af produkter, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, kan omfatte 
angivelse af, at denne tilsætning er sket på 
de betingelser, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.
4. Næringsdeklaration af produkter 
omfattet af denne forordning, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, er obligatorisk. 
Deklarationen skal indeholde de i artikel 4, 
stk. 1, gruppe 2, i nævnte direktiv beskrevne 
oplysninger samt angivelse af de samlede 
mængder, der er til stede af de vitaminer og 
mineraler, der er blevet tilsat til fødevaren.
5. Denne artikel finder anvendelse med 
forbehold af direktiv 2000/13/EF, 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer samt andre bestemmelser i 
fødevarelovgivningen vedrørende bestemte 
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kategorier af fødevarer.
6. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser
til denne artikel fastsættes efter proceduren 
i artikel 16, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til en bedre lovgivning bør dobbeltregulering undgås. Denne artikel gentager i det 
væsentlige blot eksisterende bestemmelser og er derfor overflødig. Tilsvarende bestemmelser 
findes enten allerede i mærkningsdirektivet eller i den forordning om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer, som i øjeblikket drøftes.

Ændringsforslag af Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Ændringsforslag 94
Artikel 8, stk. 3

3. Mærkningen af produkter, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, kan omfatte 
angivelse af, at denne tilsætning er sket på 
de betingelser, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Henvisningen i artikel 8, stk. 3, til ernærings- og sundhedsansprisninger er uhensigtsmæssig, 
fordi den kan medføre en alvorlig indskrænkning af  forbrugernes ret til at blive informeret 
om tilstedeværelsen af vitaminer og mineraler i bestemte levnedsmidler. Desuden tager 
artikel 8, stk. 5, hensyn til andre relevante retsforskrifter.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 95
Artikel 8, stk. 3

3. Mærkningen af produkter, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, kan omfatte 
angivelse af, at denne tilsætning er sket på 

3. Mærkningen af produkter, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, kan omfatte 
angivelse af, at denne tilsætning er sket på 
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de betingelser, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. […]/2003 om ernærings-
og sundhedsanprisninger af fødevarer.

de betingelser, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. […]/2003 om ernærings-
og sundhedsanprisninger af fødevarer.

Produkterne mærkes som følger: 
- "garanteret indhold af …" i tilfælde af 
restituering
- "beriget med" i tilfælde af berigelse.

Or. fr

Begrundelse

Betegnelser for produkter med tilsætning af næringsstoffer bør indgå i forordningen.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 96
Artikel 8, stk. 4

4. Næringsdeklaration af produkter omfattet 
af denne forordning, som er tilsat vitaminer 
og mineraler, er obligatorisk. Deklarationen 
skal indeholde de i artikel 4, stk. 1, gruppe 2, 
i nævnte direktiv beskrevne oplysninger 
samt angivelse af de samlede mængder, der 
er til stede af de vitaminer og mineraler, der 
er blevet tilsat til fødevaren.

4. Næringsdeklaration af produkter omfattet 
af denne forordning, som er tilsat vitaminer 
og mineraler, er obligatorisk. Deklarationen 
skal indeholde de i artikel 4, stk. 1, gruppe 2, 
i nævnte direktiv beskrevne oplysninger 
samt angivelse af de samlede mængder, der 
er til stede af de vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer, der er blevet tilsat til 
fødevaren. Desuden skal den indeholde 
følgende oplysninger:
a)  oplysninger om vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer skal angives pr. 
portionsstørrelse i absolutte tal og i procent 
af det anbefalede daglige indtag; desuden 
skal mængden angives pr. 100 g eller 100 
ml, målt ved udløbet af produktets 
holdbarhedstid
b) en advarsel om ikke at overskride det 
anbefalede daglige indtag
c) specifik rådgivning for udsatte grupper 
og om nødvendigt advarsler
d) alle produkter indeholdende frivilligt 
tilsatte stoffer skal være mærket med en 
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erklæring om, at produktet "ikke er en 
erstatning for en afbalanceret varieret 
kost"
e) såfremt der er tilsat vitaminer,  mineraler 
eller visse andre stoffer, som ikke 
forekommer naturligt i produktet, skal det 
på emballagen klart fremgå, hvilke 
vitaminer og mineraler, der er tilsat.
f) der bør foretages en klar skelnen mellem 
fødevarens naturlige indhold af vitaminer, 
mineraler eller visse andre stoffer og de 
stoffer, der er tilsat.

Or. en

Begrundelse

Vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer bør være underlagt de samme bestemmelser.

Ændringsforslag af John Bowis, Chris Davies

Ændringsforslag 97
Artikel 8, stk. 4

4. Næringsdeklaration af produkter omfattet 
af denne forordning, som er tilsat vitaminer 
og mineraler, er obligatorisk. Deklarationen 
skal indeholde de i artikel 4, stk. 1, gruppe 2, 
i nævnte direktiv beskrevne oplysninger 
samt angivelse af de samlede mængder, der 
er til stede af de vitaminer og mineraler, der 
er blevet tilsat til fødevaren.

4. Næringsdeklaration af produkter omfattet 
af denne forordning, som er tilsat vitaminer 
og mineraler, er obligatorisk. Deklarationen 
skal indeholde de i artikel 4, stk. 1, gruppe 2, 
i nævnte direktiv beskrevne oplysninger 
samt angivelse af de samlede mængder, der 
ved udløbet af produktets holdbarhedstid er 
til stede af de vitaminer og mineraler, der er 
blevet tilsat til fødevaren.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal  sikre, at forbrugerne mindst får den deklarerede mængde vitamin 
eller mineral.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Ændringsforslag 98
Artikel 8, stk. 6

6. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser 
til denne artikel fastsættes efter proceduren 
i artikel 16, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Unødvendig. De i artikel 8 foreslåede foranstaltninger er klare og kan anvendes direkte af 
fabrikanterne.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 99
Artikel 9, stk. 2

2. Hvor der ikke er vedtaget 
fællesskabsforskrifter, kan medlemsstaterne 
vedtage bestemmelser om obligatorisk 
tilsætning af vitaminer og mineraler til 
bestemte fødevarer eller kategorier af 
fødevarer i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 14.

2. Hvor der ikke er vedtaget 
fællesskabsforskrifter, kan medlemsstaterne 
vedtage bestemmelser om obligatorisk 
tilsætning af vitaminer og mineraler til 
bestemte fødevarer eller kategorier af 
fødevarer i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 14.

Den Stående Komités beføjelser til at 
forbyde disse fødevarer/fødevarekategorier 
bør ikke udstrække sig til produkter, der er 
omfattet af obligatorisk tilsætning i en eller 
flere medlemsstater, medmindre der 
foreligger  specifikke sikkerhedshensyn.

Senest seks måneder efter, at denne 
forordning er trådt i kraft, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om alle 
relevante gældende nationale bestemmelser.

Senest seks måneder efter, at denne 
forordning er trådt i kraft, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om alle 
relevante gældende nationale bestemmelser. 
Kommissionen offentliggør denne 
information.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne bør kunne være sikre på, at hvis de opfylder et lovmæssigt krav i deres egen 
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medlemsstat om at foretage obligatorisk tilsætning, kan deres produkter ikke ubehørigt 
afvises af Den Stående Komité.
Desuden er det i åbenhedens interesse at offentliggøre denne information, jf. det generelle 
princip i forordning 178/2002/EF.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 100
Artikel 9, stk. 2, afsnit 2

Senest seks måneder efter, at denne 
forordning er trådt i kraft, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om alle 
relevante gældende nationale bestemmelser.

Senest seks måneder efter, at denne 
forordning er trådt i kraft, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om alle 
relevante gældende nationale bestemmelser. 
Kommissionen stiller denne information til 
rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 101
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Stoffer, hvis anvendelse er underlagt 

begrænsninger eller er forbudt
1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et 
vitamin eller et mineral, tilsættes til 
fødevarer eller anvendes til fremstilling af 
fødevarer under forhold, som ville føre til 
et indtag af dette stof i mængder, der langt 
overstiger de mængder, som normalt med 
rimelighed kan forventes at ville blive 
indtaget som led i en afbalanceret og 
varieret kost, og der på grundlag af 
autoritetens vurdering af de tilgængelige 
oplysninger i det individuelle tilfælde er 
konstateret sundhedsskadelige virkninger 
af den pågældende anvendelse, opføres 
stoffet og/eller den ingrediens, som 
indeholder stoffet, om nødvendigt og efter 
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proceduren i artikel 16, stk. 2:
a) i bilag III, del A, idet tilsætning heraf 
til fødevarer eller anvendelse heraf til 
fremstilling af fødevarer forbydes
b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning 
heraf til fødevarer eller anvendelse heraf 
ved fremstilling af fødevarer underkastes 
de deri fastsatte betingelser.
2. Fællesskabsbestemmelser vedrørende 
bestemte fødevarer kan indeholde 
begrænsninger for eller forbud mod 
anvendelse af visse stoffer ud over dem, 
der er fastsat i denne forordning. Hvor 
der ikke er vedtaget fællesskabsforskrifter, 
kan medlemsstaterne vedtage 
bestemmelser om sådanne forbud eller 
begrænsninger i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 14.

Or. en

Begrundelse

"Visse andre stoffer" inkluderes i kapitel II, således at der anvendes de samme regler for 
vitaminer, mineraler og andre stoffer. Dermed er kapitel III overflødig.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 102
Artikel 10

1. Hvis et stof, eller en ingrediens
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, tilsættes til fødevarer eller 
anvendes til fremstilling af fødevarer under 
forhold, som ville føre til et indtag af dette 
stof i mængder, der langt overstiger de 
mængder, som normalt med rimelighed kan 
forventes at ville blive indtaget som led i en 
afbalanceret og varieret kost, og der på 
grundlag af autoritetens vurdering af de 
tilgængelige oplysninger i det individuelle 
tilfælde er konstateret sundhedsskadelige 
virkninger af den pågældende anvendelse, 
opføres stoffet og/eller den ingrediens, som 

1. Andre stoffer og ingredienser 
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, kan tilsættes til fødevarer, 
forudsat at autoriteten ikke har afgivet 
negativ udtalelse om anvendelsen af dette 
stof på grundlag af dokumentation forelagt 
af ledere af fødevarevirksomheder eller 
andre berørte parter, indeholdende 
videnskabelige data, som påviser, at stoffet 
er sikkert. Kommissionen udarbejder en 
liste over de stoffer, der er godkendt til 
anvendelse, og betingelserne for 
anvendelse af dem.
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indeholder stoffet, om nødvendigt og efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2:
a) i bilag III, del A, idet tilsætning heraf til 
fødevarer eller anvendelse heraf til 
fremstilling af fødevarer forbydes
b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning 
heraf til fødevarer eller anvendelse heraf 
ved fremstilling af fødevarer underkastes 
de deri fastsatte betingelser.
2. Fællesskabsbestemmelser vedrørende 
bestemte fødevarer kan indeholde 
begrænsninger for eller forbud mod 
anvendelse af visse stoffer ud over dem, der 
er fastsat i denne forordning. Hvor der ikke 
er vedtaget fællesskabsforskrifter, kan 
medlemsstaterne vedtage bestemmelser om 
sådanne forbud eller begrænsninger i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 14.

2. Ledere af fødevarevirksomheder og 
andre berørte parter kan til enhver tid 
forelægge Kommissionen videnskabelig 
dokumentation for, at et stof, som de 
ønsker at tilsætte fødevarer, er sikkert.

Or. en

Begrundelse

Der indføres en positivliste for at bringe forslaget i overensstemmelse med EU's gældende 
fødevarelovgivning. Dette sikrer desuden, at kun stoffer, hvorom det er bevist, at de ikke 
udgør nogen sundhedsrisiko, kan godkendes til brug. Dette er også på linje med den generelle 
EU-politik vedrørende betingelserne for at tilsætte stoffer til fødevarer, der er baseret på 
godkendelse som en forudsætning for markedsføring.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 103
Artikel 10, stk. 1

1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, tilsættes til fødevarer eller 
anvendes til fremstilling af fødevarer under 
forhold, som ville føre til et indtag af dette 
stof i mængder, der langt overstiger de 
mængder, som normalt med rimelighed kan 
forventes at ville blive indtaget som led i en 
afbalanceret og varieret kost, og der på 
grundlag af autoritetens vurdering af de 

1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, tilsættes til fødevarer eller 
anvendes til fremstilling af fødevarer under 
forhold, som ville føre til et indtag af dette 
stof i mængder, der langt overstiger de 
mængder, som normalt med rimelighed kan 
forventes at ville blive indtaget som led i en 
afbalanceret og varieret kost, og der på 
grundlag af autoritetens vurdering af de 
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tilgængelige oplysninger i det individuelle 
tilfælde er konstateret sundhedsskadelige 
virkninger af den pågældende anvendelse, 
opføres stoffet og/eller den ingrediens, som 
indeholder stoffet, om nødvendigt og efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2:

tilgængelige oplysninger i det individuelle 
tilfælde er konstateret sundhedsskadelige 
virkninger af den pågældende anvendelse, 
under hensyntagen til de forskellige 
forbrugergruppers varierende grad af 
følsomhed, opføres stoffet og/eller den 
ingrediens, som indeholder stoffet, om 
nødvendigt og efter proceduren i artikel 16, 
stk. 2:

a) i bilag III, del A, idet tilsætning heraf til 
fødevarer eller anvendelse heraf til 
fremstilling af fødevarer forbydes

a) i bilag III, del A, idet tilsætning heraf til 
fødevarer eller anvendelse heraf til 
fremstilling af fødevarer forbydes

b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning heraf 
til fødevarer eller anvendelse heraf ved 
fremstilling af fødevarer underkastes de deri 
fastsatte betingelser.

b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning heraf 
til fødevarer eller anvendelse heraf ved 
fremstilling af fødevarer underkastes de deri 
fastsatte betingelser. Medicinering af hele 
befolkningen via tilsætning af det  
pågældende stof til elementære 
fornødenheder, der leveres af det offentlige, 
såsom drikkevand, er ikke tilladt, 
medmindre det kan bevises videnskabeligt, 
at følsomme befolkningsgruppers sundhed 
ikke påvirkes negativt af en sådan 
tilsætning.

Or. en

Begrundelse

Medicinering af hele befolkningen som generelt princip giver ikke en passende beskyttelse af 
særligt følsomme befolkningsgruppers sundhed og bør derfor underkastes nøje videnskabelig 
undersøgelse på EU-niveau.

Ændringsforslag af Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Ændringsforslag 104
Artikel 10, stk. 1, litra b

b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning heraf 
til fødevarer eller anvendelse heraf ved 
fremstilling af fødevarer underkastes de deri 
fastsatte betingelser.

b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning heraf 
til fødevarer eller anvendelse heraf ved 
fremstilling af fødevarer underkastes de deri 
fastsatte betingelser og de deri nævnte 
maksimumsgrænser. Det er derfor 
nødvendigt, at autoriteten fastsætter 
maksimumsgrænser for disse stoffer.
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Or. en

Begrundelse

Ligesom for vitaminer og mineraler (se artikel 7) bør der fastsættes maksimumsgrænser for 
andre stoffer, når der i en evaluering fra autoriteten gives udtryk for bekymring vedrørende 
sikkerheden, og når dette er videnskabelig muligt. Der kan kun fastsættes maksimumsgrænser 
for de stoffer, som der gives udtryk for bekymring over i en evaluering fra autoriteten (Bilag 
III B). I de tilfælde, hvor stoffer er genstand for overvågning (Bilag III C) foreligger der ikke 
nogen endelig evaluering fra autoriteten, og derfor kan der ikke fastsættes 
maksimumsgrænser.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Ændringsforslag 105
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Stoffer, som er genstand for 

fællesskabsovervågning
1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et 
vitamin eller et mineral, tilsættes til 
fødevarer eller anvendes til fremstilling af 
fødevarer under forhold, som ville føre til 
et indtag af dette stof i mængder, der langt 
overstiger de mængder, som normalt med 
rimelighed kan forventes at ville blive 
indtaget som led i en afbalanceret og 
varieret kost, og det på grundlag af 
autoritetens vurdering af de tilgængelige 
oplysninger i det individuelle tilfælde 
konstateres, at der er risiko for 
sundhedsskadelige virkninger af den 
pågældende anvendelse, uden at dette er 
videnskabeligt bevist, opføres stoffet i 
bilag III, del C, efter proceduren i artikel 
16, stk. 2.
2. Ledere af fødevarevirksomheder og 
andre berørte parter kan til enhver tid for 
autoriteten forelægge videnskabelig 
dokumentation for, at et stof, som er 
indeholdt i bilag III, del C, er sikkert, når 
det anvendes i en fødevare eller i en 
kategori af fødevarer, og redegøre for 
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formålet med anvendelsen, således at 
autoriteten kan udtale sig om denne 
dokumentation.
3. Senest fire år efter datoen for 
opførelsen af et stof i bilag III, del C, skal 
der efter proceduren i artikel 16, stk. 2, og 
under hensyntagen til autoritetens 
udtalelse om den dokumentation, der 
måtte være blevet forelagt til evaluering, 
jf. stk. 2, træffes beslutning om generelt at 
tillade anvendelsen af et i bilag III, del C, 
indeholdt stof eller om at opføre dette i 
bilag III, del A eller B.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 106
Artikel 11, stk. 1

1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, tilsættes til fødevarer eller 
anvendes til fremstilling af fødevarer under 
forhold, som ville føre til et indtag af dette 
stof i mængder, der langt overstiger de 
mængder, som normalt med rimelighed kan 
forventes at ville blive indtaget som led i en 
afbalanceret og varieret kost, og det på 
grundlag af autoritetens vurdering af de 
tilgængelige oplysninger i det individuelle 
tilfælde konstateres, at der er risiko for 
sundhedsskadelige virkninger af den 
pågældende anvendelse, uden at dette er 
videnskabeligt bevist, opføres stoffet i 
bilag III, del C, efter proceduren i artikel 16, 
stk. 2.

1. Hvis et stof, eller en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et vitamin 
eller et mineral, tilsættes til fødevarer eller 
anvendes til fremstilling af fødevarer under 
forhold, som ville føre til et indtag af dette 
stof i mængder, der langt overstiger de 
mængder, som normalt med rimelighed kan 
forventes at ville blive indtaget som led i en 
afbalanceret og varieret kost, og det på 
grundlag af autoritetens vurdering af de 
tilgængelige oplysninger i det individuelle 
tilfælde konstateres, at der er risiko for 
sundhedsskadelige virkninger af den 
pågældende anvendelse, uden at dette er 
videnskabeligt bevist, under hensyntagen til 
de forskellige forbrugergruppers 
varierende følsomhed, opføres stoffet i 
bilag III, del C, efter proceduren i artikel 16, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der må drages særlig omsorg for at sikre sundheden for følsomme befolkningsgrupper såsom 
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nyfødte og småbørn.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 107
Artikel 12, stk. 2, litra a

a) Vitaminer og mineraler, som kan tilsættes 
til fødevarer i henhold til bilag I.

a) Vitaminer, mineraler og visse andre 
stoffer, som kan tilsættes til fødevarer i 
henhold til bilag I og bilag II, og 
begrundelsen for, at de er opført deri.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme principper for andre stoffer som for vitaminer og mineraler.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 108
Artikel 12, stk. 2, litra f

f) Oplysninger om de i bilag III opførte 
stoffer samt begrundelsen for, at de er 
opført deri.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 109
Artikel 12, stk. 2, litra f a og f b (nye)

fa) En lister over vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer, hvis tilsætning er 
obligatorisk i henhold til nationale 
bestemmelser, jf. artikel 9.

fb) En liste over stoffer, hvis tilsætning er 
forbudt eller begrænset på nationalt plan, 
jf. artikel 4.



PE 353.662v02-00 50/56 AM\558569DA.doc

DA

Or. nl

Begrundelse

De af ordføreren foreslåede ændringer er i samme ånd som forslagene i artikel 4 og 9. 
Hensigten er at indføre et gennemsigtigt system.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 110
Artikel 12, stk. 2, litra f a og f b (nye)

fa) En liste over stoffer, hvis tilsætning er 
obligatorisk på nationalt plan.
fb) En liste over stoffer, hvis tilsætning er 
forbudt på nationalt plan.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at give større gennemsigtighed og kohærens.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 111
Artikel 12, stk. 2, litra f a og f b (nye)

fa) En liste over stoffer, hvis tilsætning er 
obligatorisk på nationalt plan.
fb) En liste over stoffer, hvis tilsætning er 
forbudt på nationalt plan.

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.
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Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 112
Artikel 13

Medmindre andet er fastsat i traktaten, 
særlig artikel 28 og 30, må medlemsstaterne 
hverken begrænse eller forbyde handel med 
fødevarer, der er i overensstemmelse med 
denne forordning og med 
fællesskabsretsakter, der er vedtaget til 
gennemførelse heraf, ved at anvende ikke-
harmoniserede nationale bestemmelser om 
tilsætning af vitaminer og mineraler til 
fødevarer.

1. Med forbehold af stk. 2 må 
medlemsstaterne hverken begrænse eller 
forbyde handel med fødevarer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning og 
med fællesskabsretsakter, der er vedtaget til 
gennemførelse heraf.

2. Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes ret til i overensstemmelse 
med traktaten, særlig artikel 28 og 30, at 
bevare eller indføre strengere regler for 
tilsætning af vitaminer, mineraler og visse 
andre stoffer, som de anser for at være 
nødvendige af hensyn til folkesundheden, 
og som ikke strider mod denne forordning.

3. Inden seks måneder efter ikrafttrædelse 
af denne forordning underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om de 
relevante nationale bestemmelser, der 
allerede eksisterer.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal erstatte ændringsforslag 28 i udkastet til betænkning. 
Medlemsstaterne skal i forbindelse med "visse andre stoffer" have mulighed for at bevare 
eller indføre nationale bestemmelser. Tredje afsnit i ændringsforslag 28 falder bort, fordi det 
dækkes af ændringsforslag 22 til artikel 10a (ny), stk. 3.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 113
Artikel 14, stk. 2

2. Finder en medlemsstat det nødvendigt at 2. Finder en medlemsstat det af 
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vedtage ny lovgivning, anmelder den de 
påtænkte foranstaltninger til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater og begrundelsen 
herfor.

sikkerhedshensyn nødvendigt at vedtage ny 
lovgivning, anmelder den de påtænkte 
foranstaltninger til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater og begrundelsen 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 114
Artikel 16, stk. 1

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 "komitéen".

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 "komitéen", der tager 
hensyn til autoritetens udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Når komitéen afgiver udtalelse inden for komitologiens rammer, bør den træffe sine 
afgørelser på grundlag af videnskabelig dokumentation og tage hensyn til den udtalelse, som 
autoriteten afgiver.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 115
Artikel 17

For at lette en effektiv kontrol med 
fødevarer, som er blevet tilsat vitaminer og 
mineraler, og med fødevarer indeholdende 
stoffer fra bilag III, del B og del C, kan 
medlemsstaterne kræve, at producenten eller 
den, der er ansvarlig for markedsføringen af 
den pågældende fødevare på deres område, 
underretter den kompetente myndighed om 
denne markedsføring ved at fremsende en 
model af den mærkning, der anvendes til 
produktet.

Medlemsstaterne kan, udelukkende med det 
formål at lette en effektiv kontrol med 
fødevarer, som er blevet tilsat vitaminer og 
mineraler, og med fødevarer indeholdende 
stoffer fra bilag III, del B og del C, kræve, at 
producenten eller den, der er ansvarlig for
markedsføringen af den pågældende 
fødevare på deres område, underretter den 
kompetente myndighed om denne 
markedsføring ved at fremsende en model af 
den mærkning, der anvendes til produktet.
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Or. es

Begrundelse

Formålet med denne underretning bør være at give medlemsstaterne information om 
markedsføringen af berigede fødevarer, og det kan ikke gøres til en procedure med 
forhåndsgodkendelse. Underretningen skal kun omfatte layoutet til mærkningen af produktet 
på markedsføringstidspunktet.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 116
Artikel 19, stk. 3

Fødevarer, som markedsføres eller mærkes 
inden den [første dag i den sjette måned efter 
offentliggørelsen], og som ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan markedsføres indtil den [sidste dag i den 
syttende måned efter offentliggørelsen].

Fødevarer, som markedsføres eller mærkes 
inden den [første dag i den sjette måned efter 
offentliggørelsen], og som ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan markedsføres indtil den [sidste dag i den 
treogtyvende måned efter offentliggørelsen], 
eller indtil sidste salgsdato – hvis denne 
ligger tidligere].

Or. en

Begrundelse

Dette giver de erhvervsdrivende tid til at opbruge eksisterende lagre.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 117
Artikel 19, stk. 3

Fødevarer, som markedsføres eller mærkes 
inden den [første dag i den sjette måned
efter offentliggørelsen], og som ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan markedsføres indtil den [sidste dag i 
den syttende måned efter 
offentliggørelsen].

Fødevarer, som markedsføres eller mærkes 
inden den [første dag i den tolvte måned
efter offentliggørelsen], og som ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan markedsføres indtil [alle lagre er 
opbrugt].

Or. es
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Begrundelse

Accept af produkter, som ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning, men som er blevet 
markedsført inden den i artikel 19 fastsatte dato, bekræfter harmoniseringsprocessen og 
formindsker samtidig den umiddelbare byrde for erhvervslivet.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 118
Bilag I, punkt 2, linje 13

Fluor udgår

Or. en

Begrundelse

Der er intet behov for at tilsætte flour til fødevarer.

Ændringsforslag af Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 119
Bilag II, punkt 2, ny linje

Calciumsulfat

Or. de

Begrundelse

Der henvises til direktiv 2004/5/EF af 20. januar 2004, hvori anvendelsen af calciumsulfat i 
diætetiske levnedsmidler anerkendes.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 120
Bilag II, punkt 2, ny linje

kaliumfosfat
natriumfosfat
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Or. en

Begrundelse

Kaliumfosfat og natriumfosfat er tilladt ifølge EU-lovgivningen om forskellige 
tilsætningsstoffer.

Ændringsforlag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 121
Bilag II, punkt 2, ny linje

pyridoxindipalmitat

Or. fr

Begrundelse

Skal udbedre en forglemmelse, idet disse stoffer allerede er godkendt.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Bart Staes

Ændringsforslag 122
Bilag III

Stoffer, hvis anvendelse i fødevarer er 
forbudt eller underkastet betingelser

Stoffer, hvis anvendelse i fødevarer er 
godkendt eller underkastet betingelser

Del A - Forbudte stoffer Del A - Stoffer, der kan tilsættes
Del B - Stoffer, hvis anvendelse er underlagt 
begrænsninger

Del B - Stoffer, hvis anvendelse er underlagt 
begrænsninger

Del C - Stoffer, som er genstand for 
fællesskabsovervågning

Or. en

Begrundelse

Vitaminer og mineraler, der er tilladt med henblik på berigelse, er opført på en positivliste. 
Forbrugerne har behov for en lignende beskyttelse i forbindelse med bioaktive stoffer, der 
anvendes som tilsætningsstoffer for at give fødevarer særlige egenskaber. Ekstrakter med 
hormonelle virkninger (hovedsagelig plantehormoner) eller bioaktive stoffer som for 
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eksempel koffein, nikotin eller kinin bør omhyggeligt kontrolleres, inden de blåstemples som 
tilsætningsstoffer til fødevarer. Derfor er det nødvendigt at fastsætte en positivliste for 
sådanne ekstrakter eller syntetiske stoffer med angivelse af restriktioner med hensyn til brug 
og maksimumsgrænser for tilsætning. 


