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Amendement 31
Titel

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
en bepaalde andere stoffen aan 
levensmiddelen

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toevoeging van vitaminen en mineralen,
mineraal- en andere verbindingen en 
bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen

Or. el

Motivering

Deze verbetering is nodig om de titel wetenschappelijk correct te maken, aangezien chloor, 
fluor, jodium en fosfor geen mineralen zijn maar niet-minerale elementen. Aangezien de titel 
wetenschappelijk niet correct is moet de wijziging worden aangebracht aan de titel en worden 
vervolgens overal waar naar mineralen wordt verwezen, mineralen en niet-mineralen 
bedoeld. Een andere mogelijkheid is bij de definitie van mineralen te vermelden: 
mineraalverbindingen waaronder ook verbindingen van niet-mineralen vallen.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 32
Overweging 4

(4) In sommige lidstaten is het verplicht aan 
sommige gewone levensmiddelen om 
redenen van volksgezondheid bepaalde 
vitaminen en mineralen toe te voegen. 
Dergelijke redenen kunnen op nationaal of 
zelfs regionaal niveau gelden en 
rechtvaardigen als zodanig op dit moment 
niet dat de toevoeging van nutriënten in de 
hele Gemeenschap op geharmoniseerde 
wijze verplicht gesteld wordt. Indien hiertoe 
echter een noodzaak ontstaat, kunnen 
dergelijke bepalingen op communautair 
niveau worden vastgesteld. Ondertussen zou 
het nuttig zijn om informatie over dergelijke 
nationale maatregelen te verzamelen.

(4) In sommige lidstaten is het verplicht aan 
sommige gewone levensmiddelen om 
redenen van volksgezondheid bepaalde 
vitaminen en mineralen toe te voegen. 
Dergelijke redenen kunnen op nationaal of 
zelfs regionaal niveau gelden en 
rechtvaardigen als zodanig op dit moment 
niet dat de toevoeging van nutriënten in de 
hele Gemeenschap op geharmoniseerde 
wijze verplicht gesteld wordt. Indien hiertoe 
echter een noodzaak ontstaat, kunnen 
dergelijke bepalingen op communautair 
niveau worden vastgesteld overeenkomstig 
het beginsel dat massale medicatie van de 
bevolking als geheel in de vorm van 
toevoeging van de desbetreffende stof aan 
door de overheid verstrekte basisbehoeften 
zoals drinkwater niet mag worden 
toegestaan, tenzij wetenschappelijk kan 
worden bewezen dat de gezondheid van 
kwetsbare bevolkingsgroepen door een 
dergelijke toevoeging niet negatief wordt 
beïnvloed. Ondertussen zou het nuttig zijn 
om informatie over dergelijke nationale 
maatregelen te verzamelen.

Or. en

Motivering

De toevoeging van fluor aan drinkwater heeft een onevenredig negatief effect op 
pasgeborenen die flesvoeding krijgen en peuters wanneer rekening wordt gehouden met 
algemene consumptiegewoonten zoals beschreven in artikel 7.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 33
Overweging 9

(9) Op internationaal niveau heeft de Codex 
Alimentarius in 1987 grondbeginselen voor 
de toevoeging van nutriënten, waaronder 

(9) Op internationaal niveau heeft de Codex 
Alimentarius in 1987 grondbeginselen voor 
de toevoeging van nutriënten, waaronder 
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vitaminen en mineralen, aan levensmiddelen 
vastgesteld. De daarin opgenomen definities 
voor restauratie ("restoration"), 
gelijkwaardigheid ("nutritional 
equivalence") en vervangingsproduct 
("substitute food") zijn in aanmerking 
genomen. Volgens de definitie van de Codex 
voor verrijking ("fortification" of 
"enrichment") is de toevoeging van 
nutriënten aan levensmiddelen uitsluitend 
toegestaan om een tekort aan een of meer 
nutriënten bij de bevolking of bij specifieke 
bevolkingsgroepen dat kan worden 
aangetoond aan de hand van bestaande 
wetenschappelijke gegevens of blijkt uit 
schattingen van de inname van nutriënten als 
gevolg van veranderende 
voedingsgewoonten, te voorkomen of te 
verhelpen.

vitaminen en mineralen, aan levensmiddelen 
vastgesteld. De daarin opgenomen definities 
voor restauratie ("restoration"), 
gelijkwaardigheid ("nutritional 
equivalence") en vervangingsproduct 
("substitute food") zijn in aanmerking 
genomen. Volgens de definitie van de Codex 
voor verrijking ("fortification" of 
"enrichment") is de toevoeging van 
nutriënten aan levensmiddelen uitsluitend 
toegestaan om een tekort aan een of meer 
nutriënten bij de bevolking of bij specifieke 
bevolkingsgroepen dat kan worden 
aangetoond aan de hand van bestaande 
wetenschappelijke gegevens of blijkt uit 
schattingen van de inname van nutriënten als 
gevolg van veranderende 
voedingsgewoonten, te voorkomen of te 
verhelpen. Massale medicatie van de 
bevolking als geheel in de vorm van 
toevoeging van de desbetreffende stof aan 
door de overheid verstrekte basisbehoeften 
zoals drinkwater mag niet worden 
toegestaan, tenzij wetenschappelijk kan 
worden bewezen dat de gezondheid van 
kwetsbare bevolkingsgroepen door een 
dergelijke toevoeging niet negatief wordt 
beïnvloed.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 34
Overweging 11

(11) Alleen vitaminen en mineralen die 
normaal in de voeding voorkomen, als 
onderdeel daarvan worden geconsumeerd en 
als essentiële nutriënten worden beschouwd, 
dienen als toevoeging aan levensmiddelen te 
worden toegestaan, al betekent dit nog niet 
dat de toevoeging ervan nodig is. Er zouden 
controverses kunnen ontstaan over de vraag 
welke nutriënten essentieel zijn, en deze 
dienen te worden voorkomen. Daarom dient 

(11) Alleen vitaminen en mineralen die 
normaal in de voeding voorkomen, als 
onderdeel daarvan worden geconsumeerd en 
als essentiële nutriënten worden beschouwd, 
dienen als toevoeging aan levensmiddelen te 
worden toegestaan, al betekent dit nog niet 
dat de toevoeging ervan nodig is. Er zouden 
controverses kunnen ontstaan over de vraag 
welke nutriënten essentieel zijn, en deze 
dienen te worden voorkomen. Daarom dient 
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er een positieve lijst van deze vitaminen en 
mineralen te worden vastgesteld.

er een positieve lijst van deze vitaminen en 
mineralen te worden vastgesteld.

Ter bescherming van de consument moet 
een positieve lijst worden opgesteld van 
bepaalde andere bioactieve stoffen die in 
levensmiddelen kunnen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Vitaminen en mineralen die voor verrijking mogen worden gebruikt, staan op een positieve 
lijst. Consumenten moeten dezelfde mate van bescherming krijgen als het gaat om bioactieve 
stoffen die worden toegevoegd om levensmiddelen bepaalde eigenschappen te geven. 
Extracten met hormonale effecten (voornamelijk fytohormonen) of bioactieve stoffen zoals 
cafeïne, nicotine of kinine moeten zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens toevoeging aan 
levensmiddelen wordt toegestaan. Daarom moet voor dergelijke extracten of synthetische 
stoffen een positieve lijst worden opgesteld met vermelding van de beperkingen voor het 
gebruik en het maximale gehalte.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 35
Overweging 12

(12) De chemische stoffen die als bron van 
vitaminen en mineralen aan levensmiddelen 
worden toegevoegd, dienen veilig te zijn en 
tevens biologisch beschikbaar, dat wil 
zeggen dat zij door het lichaam kunnen 
worden opgenomen. Daarom dient er ook 
van deze stoffen een positieve lijst te worden 
vastgesteld. Dergelijke stoffen die door het 
Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding (advies van 12 mei 
1999) op grond van bovengenoemde criteria 
inzake veiligheid en biologische 
beschikbaarheid zijn goedgekeurd en kunnen 
worden gebruikt bij de vervaardiging van 
levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, 
andere levensmiddelen voor bijzondere 
voeding of in voedingssupplementen, 
moeten op deze positieve lijst voorkomen.

(12) De chemische stoffen die als bron van 
vitaminen, mineralen en bepaalde andere 
stoffen aan levensmiddelen kunnen worden 
toegevoegd, dienen veilig te zijn en tevens 
biologisch beschikbaar, dat wil zeggen dat 
zij door het lichaam kunnen worden 
opgenomen. Daarom dient er ook van deze 
stoffen een positieve lijst te worden 
vastgesteld. Dergelijke stoffen die door het 
Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding (advies van 12 mei 
1999) op grond van bovengenoemde criteria 
inzake veiligheid en biologische 
beschikbaarheid zijn goedgekeurd en kunnen 
worden gebruikt bij de vervaardiging van 
levensmiddelen voor alle groepen van de 
bevolking, waaronder zuigelingen, peuters, 
zwangere vrouwen en bejaarden, in andere 
levensmiddelen voor bijzondere voeding of 
in voedingssupplementen, moeten op deze 
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positieve lijst voorkomen.

Or. en

Motivering

Dezelfde bepalingen moeten gelden voor vitaminen, mineralen en andere bioactieve stoffen.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 36
Overweging 14

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen en
mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
fabrikant meestal aangeprezen, en vaak ook 
door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel,
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt ongewenst 
zijn. Om dit eventuele ongewenste effect 
tegen te gaan, moeten bepaalde beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van de
producten waaraan vitaminen en mineralen 
mogen worden toegevoegd, naast de 
beperkingen die voortvloeien uit 
technologische overwegingen of nodig zijn 
om redenen van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan in 
dit verband een geschikt criterium zijn om 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Om verwarring bij de 
consument ten aanzien van de natuurlijke 
voedingswaarde van verse levensmiddelen te 
vermijden, zouden daar geen vitaminen en
mineralen aan toegevoegd mogen worden.

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen,
mineralen en bepaalde andere stoffen zijn 
toegevoegd, worden door de fabrikant 
meestal aangeprezen, en vaak ook door de 
consument gezien, als levensmiddelen die op 
voedingsgebied een voordeel bieden, dan 
wel in fysiologisch of ander met de 
gezondheid verband houdend opzicht 
voordelen bieden tegenover soortgelijke of 
andere producten waar dergelijke nutriënten 
niet aan toegevoegd zijn. Dit kan de 
consument aanzetten tot keuzes die uit een 
ander oogpunt ongewenst zijn, omdat de 
verrijkte producten te veel calorieën 
bevatten, te vet of te zoet zijn. Om dit 
eventuele ongewenste effect tegen te gaan, 
moeten beperkingen worden opgelegd aan
producten waaraan vrijwillig vitaminen,
mineralen en bepaalde andere stoffen 
worden toegevoegd. Het gehalte aan 
bepaalde stoffen, zoals alcohol, in het 
product of het voedingsprofiel van het 
product zijn in dit verband geschikte criteria
om de toevoeging van vitaminen, mineralen 
en bepaalde andere stoffen niet toe te staan. 
Bij de vaststelling van een voedingsprofiel 
moet rekening worden gehouden met het 
gehalte aan verschillende nutriënten en 
stoffen met een nutritioneel of fysiologisch 
effect, met name vetten, verzadigde vetten, 
transvetzuren, zout/natrium en suikers, 
waarvan een overmatige inname in de 
totale voeding niet aanbevolen wordt, 
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alsmede enkelvoudig en meervoudig 
onverzadigde vetten, andere beschikbare 
koolhydraten dan suikers, vitaminen, 
mineralen, eiwitten en voedingsvezels. 
Afgezien van het voedingsprofiel moet ook 
rekening worden gehouden met het 
calorieëngehalte. Bij de vaststelling van de 
voedingsprofielen moeten de verschillende 
categorieën levensmiddelen en het aandeel 
en de rol van deze levensmiddelen in de 
totale voeding in aanmerking genomen 
worden. Voor bepaalde levensmiddelen of 
categorieën levensmiddelen kan het, 
afhankelijk van hun rol en betekenis in de 
voeding van de bevolking, nodig zijn van de 
inachtneming van de vastgestelde 
voedingsprofielen af te wijken. Om 
verwarring bij de consument ten aanzien van 
de natuurlijke voedingswaarde van verse 
levensmiddelen te vermijden, mogen daar 
geen vitaminen, mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan toegevoegd worden.

Or. en

Motivering

De toegevoegde tekst is ontleend aan overwegingen 6 en 7 van het voorstel inzake voedings-
en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (COM(2003)424) en zorgt voor een redelijke 
symmetrie tussen beide verordeningen. Bovendien mag toevoeging van vitaminen en 
mineralen niet zijn toegestaan voor producten die een hoog gehalte bevatten aan stoffen zoals 
verzadigd vet, transvetzuren, suiker en zout. Toevoeging aan minder gezonde levensmiddelen 
kan voor de consument verwarrend zijn. Hetzelfde geldt voor de verrijking van 
levensmiddelen met bepaalde bioactieve stoffen. 

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Amendement 37
Overweging 14

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
fabrikant meestal aangeprezen, en vaak ook 
door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
fabrikant meestal aangeprezen, en vaak ook 
door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
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verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt ongewenst 
zijn. Om dit eventuele ongewenste effect 
tegen te gaan, moeten bepaalde beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van de 
producten waaraan vitaminen en mineralen 
mogen worden toegevoegd, naast de 
beperkingen die voortvloeien uit 
technologische overwegingen of nodig zijn 
om redenen van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan in 
dit verband een geschikt criterium zijn om 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Om verwarring bij de 
consument ten aanzien van de natuurlijke 
voedingswaarde van verse levensmiddelen te 
vermijden, zouden daar geen vitaminen en 
mineralen aan toegevoegd mogen worden.

verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt ongewenst 
zijn. Om dit eventuele ongewenste effect 
tegen te gaan, moeten bepaalde beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van de 
producten waaraan vitaminen en mineralen 
mogen worden toegevoegd, naast de 
beperkingen die voortvloeien uit 
technologische overwegingen of nodig zijn 
om redenen van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan in 
dit verband een geschikt criterium zijn om 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Eventuele uitzonderingen 
op het verbod inzake de toevoeging van 
vitaminen en mineralen aan alcoholische 
dranken moeten worden beperkt tot de 
bescherming van traditionele recepten voor 
merkproducten; er mogen geen claims 
worden ingediend met betrekking tot de 
voedings- of gezondheidsvoordelen van 
dergelijke toevoegingen. Om verwarring bij 
de consument ten aanzien van de natuurlijke 
voedingswaarde van verse levensmiddelen te 
vermijden, zouden daar geen vitaminen en 
mineralen aan toegevoegd mogen worden.

Or. en

Motivering

Het VK kent een lange traditie wat betreft de productie van tonische wijn waarbij op grond 
van recepten uit de 19de eeuw bepaalde minerale stoffen aan (rode) wijn worden toegevoegd. 
Tegenwoordig kenmerken mineralen het product, maar deze worden niet toegevoegd om het 
product te verrijken en er worden geen claims ingediend. Het voorgestelde amendement 
maakt het mogelijk de productie en marketing van tonische wijn voort te zetten die echter 
wordt onderworpen aan kwantitatieve beperkingen wat betreft de toevoeging van mineralen. 
Onderstreept wordt dat in dit verband geen voedings- en gezondheidsclaims mogen worden 
ingediend.
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Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Amendement 38
Overweging 14

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
fabrikant meestal aangeprezen, en vaak ook 
door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt ongewenst 
zijn. Om dit eventuele ongewenste effect 
tegen te gaan, moeten bepaalde beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van de 
producten waaraan vitaminen en mineralen 
mogen worden toegevoegd, naast de 
beperkingen die voortvloeien uit 
technologische overwegingen of nodig zijn 
om redenen van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan in 
dit verband een geschikt criterium zijn om 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Om verwarring bij de 
consument ten aanzien van de natuurlijke 
voedingswaarde van verse levensmiddelen te 
vermijden, zouden daar geen vitaminen en 
mineralen aan toegevoegd mogen worden.

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
fabrikant meestal aangeprezen, en vaak ook 
door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt ongewenst 
zijn. Om dit eventuele ongewenste effect 
tegen te gaan, moeten bepaalde beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van de 
producten waaraan vitaminen en mineralen 
mogen worden toegevoegd, naast de 
beperkingen die voortvloeien uit 
technologische overwegingen of nodig zijn 
om redenen van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan in 
dit verband een geschikt criterium zijn om 
de toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Eventuele uitzonderingen 
op het verbod inzake de toevoeging van 
vitaminen en mineralen aan alcoholische 
dranken moeten worden beperkt tot de 
echtheidsindicatoren met als doel 
fraudebestrijding. Om verwarring bij de 
consument ten aanzien van de natuurlijke 
voedingswaarde van verse levensmiddelen te 
vermijden, zouden daar geen vitaminen en 
mineralen aan toegevoegd mogen worden.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk het potentieel gebruik van vitaminen en mineralen in zeer kleine 
hoeveelheden als echtheidsmarkers in sterke dranken te handhaven. De sector sterke dranken 
(gin, wodka, enz.) gebruikt een aantal stoffen als chemische markeerstoffen in merkproducten, 
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zodat de echtheid van de producten kan worden gecontroleerd. Dergelijke markeerstoffen zijn 
een waardevol instrument in de strijd tegen nagemaakte sterke dranken die een 
gezondheidsrisico voor de consumenten kunnen betekenen vanwege ongecontroleerde 
ingrediënten, met inbegrip van methanol, en die de wettige producent aanzienlijke bedragen 
per jaar kosten.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 39
Overweging 15

(15) Overmatige consumptie van vitaminen 
en mineralen kan schadelijke gevolgen 
hebben en dit betekent dat veilige 
maximumgehalten voor de toevoeging van 
die stoffen aan levensmiddelen dienen te 
worden vastgesteld. Deze maximumgehalten 
moeten ervoor zorgen dat de producten bij 
normaal gebruik volgens de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant en bij 
een gevarieerde voeding veilig zijn voor de 
consument. Het moeten daarom veilige 
maximumwaarden zijn voor het 
totaalgehalte aan vitaminen en mineralen in 
het levensmiddel die daar van nature in 
voorkomen en/of eraan zijn toegevoegd voor 
ongeacht welk doel, ook voor 
technologische doeleinden.

(15) Overmatige consumptie van vitaminen 
en mineralen kan schadelijke gevolgen 
hebben en dit betekent dat op verrijking het 
voorzorgsbeginsel moet worden toegepast 
en dat veilige maximumgehalten voor de 
toevoeging van die stoffen aan 
levensmiddelen dienen te worden 
vastgesteld. Deze maximumgehalten moeten 
ervoor zorgen dat de producten bij normaal 
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant en bij een gevarieerde voeding 
veilig zijn voor de consument. Het moeten 
daarom veilige maximumwaarden zijn voor 
het totaalgehalte aan vitaminen, mineralen 
en bepaalde andere stoffen in het 
levensmiddel die daar van nature in 
voorkomen en/of eraan zijn toegevoegd voor 
ongeacht welk doel, ook voor 
technologische doeleinden.

Or. en

Motivering

Dezelfde bepalingen moeten gelden voor vitaminen, mineralen en andere bioactieve stoffen.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 40
Overweging 16

(16) Daarom moeten deze 
maximumgehalten alsmede eventuele andere 
voorwaarden waaraan de toevoeging van 

(16) Daarom moeten deze 
maximumgehalten alsmede eventuele andere 
voorwaarden waaraan de toevoeging van 
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bedoelde stoffen aan levensmiddelen wordt 
verbonden, worden vastgesteld met 
inachtneming van de veilige 
maximumgehalten voor deze nutriënten die 
aan de hand van een wetenschappelijke 
risicobeoordeling op basis van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens en de 
eventuele inname uit andere levensmiddelen 
zijn bepaald. Ook moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
bevolkingsreferentie-innamen van vitaminen 
en mineralen. Indien het nodig is voor 
bepaalde vitaminen en mineralen 
beperkingen te stellen aan de 
levensmiddelen waaraan zij mogen worden 
toegevoegd, moet dit gebeuren met 
inachtneming van het doel van de 
toevoeging en de bijdrage van het 
levensmiddel aan het totale voedingspakket.

bedoelde stoffen aan levensmiddelen wordt 
verbonden, worden vastgesteld met 
inachtneming van de veilige 
maximumgehalten voor deze nutriënten die 
aan de hand van een wetenschappelijke 
risicobeoordeling op basis van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens en de 
eventuele inname uit andere levensmiddelen 
zijn bepaald. Ook moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
bevolkingsreferentie-innamen van vitaminen 
en mineralen. Indien het nodig is voor 
bepaalde vitaminen en mineralen 
beperkingen te stellen aan de 
levensmiddelen waaraan zij mogen worden 
toegevoegd (b.v. toevoeging van jodium 
uitsluitend aan zout), moet dit gebeuren met 
inachtneming van het doel van de 
toevoeging en de bijdrage van het 
levensmiddel aan het totale voedingspakket.

Or. de

Motivering

Om te zorgen dat de harmonisatie van de toevoeging van jodium aan levensmiddelen in 
Europa consistent is met het in de hele wereld bestaande systeem van toevoeging van jodium 
aan zout ter voorkoming van ziekten in verband met een jodiumtekort.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 41
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) De artikelen 28 en 30 van het EG-
Verdrag vormen een uitzondering op de 
regel van vrij verkeer van goederen binnen 
de Gemeenschap waarop de nationale 
autoriteiten een beroep kunnen doen, mits 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Nationale autoriteiten moeten zich bij het 

nemen van besluiten in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid 
overeenkomstig het EG-Verdrag houden 
aan het evenredigheidsbeginsel. Het is aan 
de nationale autoriteiten om aan te tonen 
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dat hun voorschriften nodig zijn om 
doeltreffende bescherming te geven op 
basis van een gedetailleerde risico-
beoordeling. Zij moeten erop toezien dat 
het beweerde reële risico voor de 
volksgezondheid op basis van de nieuwste 
beschikbare wetenschappelijke gegevens 
afdoende is bewezen.

Or. en

Motivering

De toevoeging van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen mag alleen worden verboden 
als het ernstige gevaar voor de volksgezondheid ten gevolge van verrijking met vitaminen en 
mineralen wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Dit blijkt ook uit de recente 
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (arrest van 5 februari 2004, zaak 24/00 
Commissie / Frankrijk). Deze overwegingen dienen ter verduidelijking van het 
toepassingsgebied van artikel 13 van de voorgestelde verordening.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Amendement 42
Artikel 1, lid 2

2. De bepalingen van deze verordening met 
betrekking tot vitaminen en mineralen zijn 
niet van toepassing op 
voedingssupplementen die onder Richtlijn 
2002/46/EG vallen.

2. De bepalingen van deze verordening  zijn 
niet van toepassing op 
voedingssupplementen die onder Richtlijn 
2002/46/EG vallen.

Or. en

Motivering

Voedingssupplementen worden al geregeld in richtlijn 2002/46/EG. Op grond van deze 
richtlijn rapporteert de Commissie uiterlijk op 12 juli 2007 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de wenselijkheid van specifieke voorschriften voor categorieën nutriënten of 
stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect anders dan vitaminen en mineralen. Het lijkt 
derhalve niet juist bepaalde soorten ingrediënten in een categorie levensmiddelen, nl. 
voedingssupplementen, in twee verschillende wetsteksten te regelen.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 43
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De bepalingen van de onderhavige 
verordening betreffende vitaminen en 
mineralen zijn niet van toepassing op 
voeder- en fokpraktijken voor de oogst die 
onder andere communautaire wetgeving 
vallen.

Or. en

Motivering

De verordening dient niet te gelden voor planten en dieren waarin het gehalte aan de 
specifieke voedingsstoffen d.m.v. voeder- of fokpraktijken is verhoogd.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 44
Artikel 1, lid 3, letter d bis) (nieuw)

d bis) specifieke bepalingen in de 
communautaire wetgeving betreffende 
drinkwater. 

Or. en

Motivering

Drinkwater is een voedingsmiddel en dient derhalve onder de bepalingen van deze 
verordening te vallen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 45
Artikel 2, punt 1

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Or. fr
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 46
Artikel 2, punt 4, inleidende formule

(4) "verrijking": toevoeging van een of meer 
vitaminen en/of mineralen aan een 
levensmiddel, ongeacht of die vitaminen of 
mineralen normaliter in dat levensmiddel 
voorkomen, in verband met:

(4) "verrijking": toevoeging van een of meer 
vitaminen en/of mineralen aan een 
levensmiddel, ongeacht of die vitaminen of 
mineralen normaliter in dat levensmiddel 
voorkomen, bijvoorbeeld:

Or. de

Motivering

De onder a) tot c) genoemde redenen voor verrijking moeten niet als uitputtend worden 
beschouwd.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 47
Artikel 2, punt 4 bis (nieuw)

(4 bis) "bepaalde andere stoffen"-
bioactieve stoffen, ongeacht of deze door 
extractie of synthese zijn verkregen, die een 
bewezen fysiologisch effect hebben en die 
kunnen worden gebruikt als ingrediënt van 
verrijkte levensmiddelen, en die niet vallen 
onder het toepassingsgebied van 
verordening (EG) 258/97 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten.

Or. de

Motivering

Vitaminen en mineralen die voor verrijking mogen worden gebruikt, zijn opgenomen in de 
bijlagen I en II. Daarom is tenminste ook een definitie van "bepaalde andere stoffen" in deze 
verordening noodzakelijk. Dit amendement moet amendement 6 van het ontwerpverslag 
vervangen. De woorden "voedings- en fysiologisch effect" worden vervangen door 
"fysiologisch effect". Daardoor wordt bereikt dat bijvoorbeeld ook stoffen zoals cafeïne 
hieronder vallen.
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Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 48
Artikel 3, lid 2, letter a)

a) restauratie en/of a) restauratie¸ indien een levensmiddel is 
geïdentificeerd als een significante bron 
van essentiële nutriënten in de 
voedselvoorziening. Een levensmiddel 
wordt beschouwd als een significante bron 
van een essentiële nutriënt als het eetbare 
gedeelte van het levensmiddel voor 
verwerking, opslag of handling 
hoeveelheden van het essentiële nutriënt 
bevat die gelijk zijn aan of meer bedragen 
dan 10% van de aanbevolen 
nutriëntinname bij een redelijke dagelijkse 
inname.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk nader aan te geven wanneer restauratie acceptabel is teneinde mazen in 
de wetgeving te voorkomen. Volgens de Codex Alimentarius is restauratie relevant wanneer 
een levensmiddel is geïdentificeerd als een significante bron van essentiële nutriënten in de 
voedselvoorziening. De voorgestelde waarde is identiek met de waarden in de algemene 
beginselen van de Codex Alimentarius inzake de toevoeging van essentiële nutriënten aan 
levensmiddelen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 49
Artikel 3, lid 2, letter a)

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Or. fr

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 50
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. Vitaminen en mineralen mogen niet 
aan levensmiddelen worden toegevoegd om 
de consument te misleiden of te bedriegen 
wat betreft de voedingswaarde van de 
levensmiddelen, ongeacht of dit geschiedt 
middels etikettering, presentatie, reclame of 
het toevoegingsmiddel zelf.

Or. sv

Motivering

Het lid over misleiding in artikel 8 (lid 2) is zo belangrijk dat het moet worden overgeheveld 
naar artikel 3 waar de voorwaarden voor de toevoeging van vitaminen en mineralen zijn 
opgenomen.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 51
Artikel 3, lid 3

3. Voor de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen met het oog 
op restauratie en gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten kunnen zo nodig 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure.

3. Voor de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen met het oog 
op restauratie en gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten kunnen zo nodig na 
advies van de Autoriteit 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure. Alvorens dergelijke 
uitvoeringsbepalingen vast te stellen, pleegt 
de Commissie overleg met de 
belangengroeperingen, met name de 
levensmiddelenindustrie en de 
consumentenverenigingen.

Or. de

Motivering

Het advies van de EFSA en het overleg met de belangengroeperingen zijn noodzakelijk om 
aan de doelstellingen van de verordening te voldoen.



PE 353.662v01-00 16/60 AM\558569NL.doc

NL

Amendement ingediend door John Bowis, Françoise Grossetête

Amendement 52
Artikel 3, lid 3

3. Voor de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen met het oog 
op restauratie en gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten kunnen zo nodig 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure.

3. Voor de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen met het oog 
op restauratie en gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten kunnen zo nodig 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure. Alvorens dergelijke bepalingen 
vast te stellen, pleegt de Commissie overleg 
met de belangengroeperingen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentengroeperingen.

Or. en

Motivering

Dergelijk overleg is nodig om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de verordening niet 
in gevaar komen.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 53
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Voorwaarden voor de toevoeging van 
bepaalde andere stoffen
1. Met inachtneming van de in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
mogen alleen bepaalde andere, in bijlage 
III opgenomen stoffen aan levensmiddelen 
worden toegevoegd.
2. Binnen 2 jaar na de goedkeuring van 
deze verordening stelt de Commissie, 
overeenkomstig de procedure vastgesteld in 
artikel 16, lid 2, criteria en voorwaarden 
vast voor het gebruik van bepaalde andere 
stoffen die als ingrediënt in verrijkt voedsel 
kunnen worden gebruikt. De criteria en 
voorwaarden worden vastgesteld volgens 
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een voorzorgsbenadering die de 
volksgezondheid moet beschermen en 
misleiding van de consument moet 
voorkomen.
3. Wijzigingen van de in lid 1 genoemde 
lijsten worden goedgekeurd overeenkomstig 
de procedure genoemd in artikel 16, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het oog op de voorzorgbenadering ten aanzien van verrijking van levensmiddelen moeten 
vergelijkbare regels voor vitaminen, mineralen en andere stoffen worden vastgesteld. Terwijl 
de voorschriften voor vitaminen en mineralen al onder andere wetgeving vallen, is voor 
andere stoffen het advies van de EFSA vereist.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 54
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Voorwaarden voor de toevoeging van 
bepaalde andere stoffen
1. Met inachtneming van de in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
mogen alleen bepaalde andere, in bijlage 
III opgenomen stoffen aan levensmiddelen 
worden toegevoegd.
2. Binnen 2 jaar na de goedkeuring van 
deze verordening stelt de Commissie, 
overeenkomstig de procedure vastgesteld in 
artikel 16, lid 2, criteria en voorwaarden 
vast voor het gebruik van bepaalde andere 
stoffen die als ingrediënt in verrijkt voedsel 
kunnen worden gebruikt. De criteria en 
voorwaarden worden vastgesteld volgens 
een restrictieve voorzorgsbenadering 
gericht op bescherming van de consument.
3. Wijzigingen van de in lid 1 genoemde 
lijsten worden goedgekeurd overeenkomstig 
de procedure genoemd in artikel 16, lid 2.
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Or. en

Motivering

Met het oog op de voorzorgbenadering ten aanzien van verrijking van levensmiddelen moeten 
vergelijkbare regels voor vitaminen, mineralen en andere stoffen worden vastgesteld. 
Extracten met hormonale effecten (voornamelijk fytohormonen) of bioactieve stoffen zoals 
cafeïne, nicotine of kinine moeten zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens toestemming 
wordt gegeven voor toevoeging aan levensmiddelen. Derhalve moet voor dergelijke extracten 
of synthetische stoffen een positieve lijst worden opgesteld met vermelding van de 
beperkingen op het gebruik en de maximale gehaltes aan de hand van wetenschappelijk 
advies van de Autoriteit.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 55
Artikel 4, alinea 1, inleidende formule

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (zeven jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen en mineralen die niet in bijlage I 
zijn opgenomen, of die een vorm hebben die 
niet in bijlage II is opgenomen, onder de 
volgende voorwaarden:

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (30 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen, mineralen en bepaalde andere 
stoffen die niet in bijlage I zijn opgenomen, 
of die een vorm hebben die niet in bijlage II 
en bijlage III is opgenomen, onder de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de consument moet toezicht worden gehouden op zowel vitaminen, 
mineralen als andere stoffen en deze moeten in een positieve lijst worden opgenomen. Er is 
geen reden om andere stoffen anders te behandelen dan vitaminen en mineralen, rekening 
houdend met het feit dat veel andere bioactieve stoffen, zoals cafeïne of Johanneskruid, van 
beslissend belang kunnen zijn voor de menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 56
Artikel 4, alinea 1, inleidende formule

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (zeven jaar na de 

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (zeven jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen en mineralen die niet in bijlage I 
zijn opgenomen, of die een vorm hebben die 
niet in bijlage II is opgenomen, onder de 
volgende voorwaarden:

inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen, mineralen en bepaalde andere 
stoffen die niet in bijlage I zijn opgenomen, 
of die een vorm hebben die niet in bijlage II 
en bijlage III is opgenomen, onder de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de consument moet toezicht worden gehouden op zowel vitaminen, 
mineralen als andere stoffen en deze moeten in een positieve lijst worden opgenomen. Er is 
geen reden om andere stoffen anders te behandelen dan vitaminen en mineralen, rekening 
houdend met het feit dat veel andere bioactieve stoffen, zoals cafeïne of Johanneskruid, van 
beslissend belang kunnen zijn voor de menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 57
Artikel 4, alinea 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) de stof in kwestie niet wordt gebruikt 
bij de verplichte massale medicatie van de 
bevolking als geheel. 

Or. en

Motivering

Massale medicatie van ongedifferentieerde bevolkingsgroepen mag niet worden toegestaan, 
tenzij wetenschappelijk kan worden bewezen dat kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
pasgeborenen en peuters niet negatief door een dergelijke toevoeging worden beïnvloed.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Amendement 58
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van het gebruik van vitaminen en 
mineralen die op hun grondgebied zijn 
toegelaten, hoewel ze niet voorkomen op de 
lijst in Bijlage I of in een vorm die niet in 
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Bijlage II is opgenomen. De Commissie 
zorgt ervoor dat deze informatie voor de 
belanghebbenden beschikbaar is. 

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor juridische zekerheid en voorspelbaarheid voor de marktpartijen is een 
transparant systeem vereist dat de exploitanten een overzicht biedt van de stoffen die in de 
lidstaten van de Unie al dan niet aan voedingsmiddelen mogen worden toegevoegd. 

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Amendement 59
Artikel 4, alinea 2

De lidstaten kunnen in overeenstemming 
met het Verdrag de bestaande nationale 
beperkingen of verboden blijven toepassen 
op de handel in levensmiddelen waaraan 
vitaminen of mineralen zijn toegevoegd die 
niet in de lijst van bijlage I zijn opgenomen 
of die een vorm hebben die niet in bijlage II 
is opgenomen.

Tijdens de overgangsperiode kunnen  
andere lidstaten omwille van de openbare 
veiligheid en in overeenstemming met het 
Verdrag de bestaande nationale beperkingen 
of verboden blijven toepassen op de handel 
in levensmiddelen waaraan vitaminen of 
mineralen zijn toegevoegd die niet in de lijst 
van bijlage I zijn opgenomen of die een 
vorm hebben die niet in bijlage II is 
opgenomen. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van eventuele 
nationale beperkingen of verboden en de 
Commissie zorgt ervoor dat deze informatie 
voor de belanghebbenden beschikbaar is.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 60
Artikel 4, alinea 2

De lidstaten kunnen in overeenstemming 
met het Verdrag de bestaande nationale 
beperkingen of verboden blijven toepassen 
op de handel in levensmiddelen waaraan 
vitaminen of mineralen zijn toegevoegd die 
niet in de lijst van bijlage I zijn opgenomen 

De lidstaten kunnen in overeenstemming 
met het Verdrag de bestaande nationale 
beperkingen of verboden blijven toepassen 
op de handel in levensmiddelen waaraan 
vitaminen, mineralen of bepaalde andere 
stoffen zijn toegevoegd die niet in de lijst 
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of die een vorm hebben die niet in bijlage II 
is opgenomen.

van bijlage I zijn opgenomen of die een 
vorm hebben die niet in bijlage II of 
bijlage III is opgenomen.

Or. en

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Amendement 61
Artikel 5

Beperkingen aan de toevoeging van 
vitaminen en mineralen
Vitaminen en mineralen mogen niet 
worden toegevoegd aan:
a) verse, onverwerkte producten, met 
inbegrip van groenten, fruit, vlees, 
pluimvee en vis;
b) dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent.
Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het toestaan van een verbod op de toevoeging van stoffen aan bepaalde levensmiddelen 
zonder enige indicatie van de voorwaarden voor een dergelijk verbod is niet gerechtvaardigd. 
Dit zou een precedent scheppen voor een toekomstig verbod wegens twijfel over de veiligheid 
zonder dat sprake is van wetenschappelijk bewijs ter staving.

Het toestaan van volledige verboden op de toevoeging van stoffen aan verdere 
levensmiddelen of categorieën levensmiddelen krachtens de comitologieprocedure is evenmin 
acceptabel. Maatregelen die de fundamentele rechten aantasten zoals productieverboden zijn 
geen uitvoeringsmaatregelen die via de comitologieprocedure kunnen worden vastgesteld.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 62
Artikel 5, alinea 1, letter b) en alinea 2

b) dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent.
Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen bijzondere 
vitaminen en mineralen mogen worden 
toegevoegd, kunnen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure in het licht van wetenschappelijke 
gegevens, als er gevaar bestaat voor de 
volksgezondheid.

Or. de

Motivering

Er kan alleen een verbod worden ingesteld als er redenen zijn om te vrezen dat er gevaar 
voor de volksgezondheid bestaat als de toegestane dagelijkse inname wordt overschreden.

Amendement ingediend door John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Amendement 63
Artikel 5, alinea 1, letter b)

b) dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent.

b) dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent, behalve, en in 
afwijking van artikel 3, lid 2,
- traditionele producten, in hoeveelheden 
die 0,5 % van het gewicht/volume niet 
overschrijden,
en op voorwaarde dat geen voedings- of 
gezondheidsclaim wordt ingediend.

Or. en

Motivering

Het VK kent een lange traditie wat betreft de productie van tonische wijn waarbij op grond 
van recepten uit de 19de eeuw bepaalde minerale stoffen aan (rode) wijn worden toegevoegd. 
Tegenwoordig kenmerken mineralen het product, maar deze worden niet toegevoegd om het 
product te verrijken en er worden geen claims ingediend. Het voorgestelde amendement 



AM\558569NL.doc 23/60 PE 353.662v01-00

NL

maakt het mogelijk de productie en marketing van tonische wijn voort te zetten die echter 
wordt onderworpen aan kwantitatieve beperkingen wat betreft de toevoeging van mineralen. 
Onderstreept wordt dat in dit verband geen voedings- en gezondheidsclaims mogen worden 
ingediend.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Amendement 64
Artikel 5, alinea 1, letter b)

b) dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent.

b) dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent, behalve, in 
afwijking van artikel 3, lid 2,
- als echtheidsindicatoren, in hoeveelheden 
die niet meer bedragen dan 600 delen per 
miljard per afzonderlijke stof.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk het potentieel gebruik van vitaminen en mineralen in zeer kleine 
hoeveelheden als echtheidsmarkers in sterke dranken te handhaven. De sector sterke dranken 
(gin, wodka, enz.) gebruikt een aantal stoffen als chemische markeerstoffen in merkproducten  
zodat de echtheid van de producten kan worden gecontroleerd. Dergelijke markeerstoffen zijn 
een waardevol instrument in de strijd tegen nagemaakte sterke dranken die een 
gezondheidsrisico voor de consumenten kunnen betekenen vanwege ongecontroleerde 
ingrediënten, met inbegrip van methanol, en die de wettige producent aanzienlijke bedragen 
per jaar kosten.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 65
Artikel 5, alinea 1, letter b)

b) dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent.

b) levensmiddelen en dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

Or. sv

Motivering

Tegenwoordig kunnen levensmiddelen ook alcohol bevatten. Een gevaarlijk voorbeeld is de 
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toevoeging van alcohol aan ijs dat bovendien aan kinderen wordt verkocht.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 66
Artikel 5, alinea 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) cacao en chocoladeproducten als 
omschreven in richtlijn 2000/36/EG.

Or. sv

Motivering

Het is niet goed om vitaminen en mineralen toe te voegen aan bepaalde levensmiddelen, 
aangezien dit een stimulans kan betekenen voor de consumptie van levensmiddelen die de 
volksgezondheid kunnen schaden.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 67
Artikel 5, alinea 1, letter b ter) (nieuw)

b ter) snoepgoed.

Or. sv

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 68
Artikel 5, alinea 1, letter b quater) (nieuw)

b quater) suiker in verschillende vormen 
als omschreven in richtlijn 2001/111/EG.

Or. sv

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 69
Artikel 5, alinea 1, letter b quinquies) (nieuw)
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b quinquies) frisdrank.

Or. sv

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 70
Artikel 5, alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen na het advies van de Autoriteit 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens betreffende de 
risico's voor de volksgezondheid. 

Or. de

Motivering

Een verbod op verrijking is alleen gegrond wanneer de EFSA beschikt over wetenschappelijk 
bewijs dat gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

Amendement ingediend door Chris Davies, John Bowis

Amendement 71
Artikel 5, alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
worden gebaseerd op redenen van 
openbare veiligheid en kunnen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat alleen beperkingen worden opgelegd wanneer daartoe een 



PE 353.662v01-00 26/60 AM\558569NL.doc

NL

reële en gerechtvaardigde noodzaak bestaat.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 72
Artikel 5, alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens; een 
verbod kan alleen worden opgelegd op 
basis van het resultaat van de risico-
beoordelingsprocedures van de EU en het 
advies van de bevoegde wetenschappelijke 
instanties zoals vastgesteld door de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

Regelgevende besluiten dienen in wetenschappelijk opzicht strikt te zijn en worden 
onderworpen aan peer review.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 73
Artikel 5, alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens, 
waarbij alleen een verbod mag worden 
opgelegd wanneer er gevaar bestaat voor de 
volksgezondheid.

Or. de
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Motivering

De toevoeging van vitaminen en mineralen aan andere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen moet alleen worden verboden als het op grond van wetenschappelijke 
inzichten als duidelijk bewezen wordt geacht dat er door de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan de betrokken levensmiddelen feitelijk gevaar bestaat voor de gezondheid van 
de consument. Deze maatstaven komen ook overeen met de jongste jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie (arrest van 5 februari 2004 in de zaak 24/00 Commissie / 
Frankrijk).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 74
Artikel 5, alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en 
mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens. Een 
verbod mag alleen worden opgelegd als de 
toevoeging van de vitaminen en mineralen 
een gevaar voor de volksgezondheid 
betekent.

Or. de

Motivering

De toevoeging van vitaminen en mineralen aan andere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen moet alleen worden verboden als het op grond van wetenschappelijke 
inzichten als duidelijk bewezen wordt geacht dat er door de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan de betrokken levensmiddelen feitelijk gevaar bestaat voor de gezondheid van 
de consument. Deze maatstaven komen ook overeen met de jongste jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie (arrest van 5 februari 2004 in de zaak 24/00 Commissie / 
Frankrijk).

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 75
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Bepaalde andere stoffen waarvan het 
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gebruik wettelijk is toegestaan of aan 
beperkingen is onderworpen

1. Uiterlijk twee jaar na goedkeuring 
bepaalt  de Commissie, overeenkomstig de 
in artikel 16 vermelde procedure, welke 
stoffen of ingrediënten die een stof bevatten 
die geen vitamine of mineraal is, kunnen 
worden gebruikt in levensmiddelen en 
vermeldt zij deze stoffen of ingrediënten 
a) hetzij in bijlage III, deel A, indien 
toevoeging van deze stof aan 
levensmiddelen of het gebruik van deze stof 
bij de productie van levensmiddelen zonder 
enige beperking is toegestaan
b) of in bijlage III, deel B, indien 
toevoeging van deze stof aan 
levensmiddelen of het gebruik van deze stof 
bij de productie van levensmiddelen is 
onderworpen aan de daarin 
overeengekomen voorwaarden.
2. Belanghebbenden kunnen een met 
redenen omkleed verzoek inzake wijziging 
van bijlage III aan de Autoriteit doen 
toekomen.
3. Wijzigingen van de in lid 1 genoemde 
lijsten worden goedgekeurd overeenkomstig 
de in artikel 16, lid 2 vermelde procedure.

Or. en

Motivering

Vitaminen en mineralen die voor verrijking mogen worden gebruikt, staan op een positieve 
lijst. Consumenten moeten dezelfde mate van bescherming krijgen als het gaat om bioactieve 
stoffen die worden toegevoegd om levensmiddelen bepaalde eigenschappen te geven. 
Extracten met hormonale effecten (voornamelijk fytohormonen) of bioactieve stoffen zoals 
cafeïne, nicotine of kinine moeten zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens toevoeging aan 
levensmiddelen wordt toegestaan. Daarom moet voor dergelijke extracten of synthetische 
stoffen een positieve lijst worden opgesteld met vermelding van de beperkingen voor het 
gebruik en het maximale gehalte.
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Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 76
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis 
1. Binnen ...* stelt de Commissie, 
overeenkomstig de procedure die is 
vastgelegd in artikel 16, lid 2, specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om de 
toevoeging mogelijk te maken van 
vitaminen en mineralen alsook van 
verbindingen van minerale en niet-
minerale elementen en van bepaalde 
andere stoffen .
2. De voedingsprofielen moeten met name 
worden opgesteld door verwijzing naar de 
gehaltes van de volgende nutriënten die in 
het levensmiddel aanwezig zijn:
a) essentiële aminozuren;
b) vetten, verzadigde vetzuren, trans-
vetzuren;
c) koolhydraten;
d) zout/natrium;
e) essentiële spoorelementen.
3. De voedingsprofielen moeten zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
omtrent dieet en voeding en hun verband 
met gezondheid. De voedingsprofielen zijn 
met name gebaseerd op de rol van 
nutriënten en andere stoffen met een 
voedings- of fysiologisch effect op 
chronische ziekten. 
4. Bij de vaststelling van voedingsprofielen 
wint de Commissie advies in van de 
Autoriteit en pleegt zij overleg met 
belanghebbende partijen, met name 
exploitanten van levensmiddelen bedrijven 
en consumentenorganisaties.
5. Afwijkingen en bijstellingen worden 
goedgekeurd overeenkomstig de procedure 
als genoemd in artikel 16, lid 2, teneinde 



PE 353.662v01-00 30/60 AM\558569NL.doc

NL

rekening te houden met relevante 
wetenschappelijke ontwikkelingen.
_________

* 18 maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening

Or. el

Motivering

Nutriënten moeten afzonderlijk worden behandeld op basis van wetenschappelijke gegevens.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 77
Artikel 6

1. De zuiverheidscriteria voor de stoffen van 
bijlage II worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure, tenzij 
zij van toepassing zijn krachtens lid 2.

1. De zuiverheidscriteria voor de stoffen van 
bijlage II en bijlage III worden vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure, tenzij zij van toepassing zijn 
krachtens lid 2.

2. Voor de stoffen van bijlage II gelden de 
zuiverheidscriteria die in de communautaire 
wetgeving zijn voorgeschreven voor het 
gebruik bij de vervaardiging van 
levensmiddelen voor andere dan in deze 
verordening bedoelde doeleinden.

2. Voor de stoffen van bijlage II en 
bijlage III gelden de zuiverheidscriteria die 
in de communautaire wetgeving zijn 
voorgeschreven voor het gebruik bij de 
vervaardiging van levensmiddelen voor 
andere dan in deze verordening bedoelde 
doeleinden.

3. Voor de stoffen van bijlage II waarvoor 
de communautaire wetgeving niet in 
zuiverheidscriteria voorziet, gelden de door 
internationale organen aanbevolen en 
algemeen aanvaardbare zuiverheidscriteria 
en kunnen nationale voorschriften met 
strengere zuiverheidscriteria van kracht
blijven, totdat de communautaire wetgeving 
in zuiverheidscriteria voor deze stoffen 
voorziet.

3. Voor de stoffen van bijlage II en 
bijlage III waarvoor de communautaire 
wetgeving niet in zuiverheidscriteria 
voorziet, gelden de door internationale 
organen aanbevolen en algemeen 
aanvaardbare zuiverheidscriteria en kunnen 
nationale voorschriften met strengere 
zuiverheidscriteria van kracht blijven, totdat 
de communautaire wetgeving in 
zuiverheidscriteria voor deze stoffen 
voorziet.

Or. en
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Motivering

Voor vitaminen, mineralen en andere stoffen moeten dezelfde veiligheidsbepalingen gelden.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 78
Artikel 7, lid 1, alinea 1

1. Wanneer een vitamine of mineraal voor 
de in artikel 3, lid 2, genoemde doeleinden 
aan levensmiddelen wordt toegevoegd, 
bedraagt het totale gehalte aan die vitamine 
of dat mineraal, dat voor ongeacht welk doel 
in het levensmiddel aanwezig is, niet meer 
dan een vast te stellen maximumwaarde. 
Voor geconcentreerde en kunstmatig 
gedroogde producten gelden de vast te 
stellen maximumgehalten voor de 
levensmiddelen na bereiding voor 
consumptie volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant.

1. Wanneer een vitamine of mineraal voor 
de in artikel 3, lid 2, genoemde doeleinden 
aan levensmiddelen wordt toegevoegd, 
bedraagt het totale gehalte aan die vitamine 
of dat mineraal, dat voor ongeacht welk doel 
in het levensmiddel aanwezig is, niet meer 
dan een vast te stellen maximumwaarde. 
Voor geconcentreerde en kunstmatig 
gedroogde producten gelden de vast te 
stellen maximumgehalten voor de 
levensmiddelen na bereiding voor 
consumptie volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant. Het maximumgehalte voor elke 
levensmiddelencategorie moet op een 
zodanig niveau worden vastgesteld dat de 
totale inname uit natuurlijke bronnen en 
verrijkte levensmiddelen en de bijdrage van 
voedingssupplementen niet meer bedragen 
dan het maximum toelaatbare niveau voor 
het desbetreffende nutriënt.

Or. en

Motivering

Het is van belang te voorzien in een mechanisme om het gehalte van een bepaalde toegelaten 
stof over de specifieke levensmiddelencategorieën te verdelen. Aangezien de 
maximumgehalten worden vastgesteld met het oog op de volksgezondheid, is een dergelijk 
mechanisme onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat de consumenten de maximumniveaus niet 
overschrijden.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 79
Artikel 7, lid 1, alinea 2
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De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden,
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure.

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure en wel 
binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening.

Or. es

Motivering

De maximum- en minimumgehalten aan vitaminen en mineralen moeten binnen zes maanden  
worden vastgesteld om in overeenstemming te zijn met artikel 19 van de verordening die 
bepaalt dat de verordening in werking treedt op de eerste dag van de zesde maand na de 
bekendmaking.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 80
Artikel 7, lid 1, alinea 2

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure.

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure en wel binnen zes 
maanden na inwerkingtreding van de 
verordening..

Or. de

Motivering

De essentiële maximum- en minimumwaarden ter bescherming van de gezondheid van de 
consument moeten uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening worden 
vastgesteld.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 81
Artikel 7, lid 1, alinea 2

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure.

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden gebaseerd op redenen van openbare 
veiligheid en vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure en wel 
binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening.

Or. en

Motivering

Beperkingen moeten zijn gebaseerd op veiligheidsoverwegingen.

De maximum- en minimumgehalten moeten binnen een vastgestelde periode van zes maanden 
worden vastgesteld wilen zij in overeenstemming zijn met artikel 19 van de verordening die 
bepaalt dat de verordening van toepassing is met ingang van de eerste dag van de zesde 
maand na de bekendmaking in het Publicatieblad.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 82
Artikel 7, lid 1, alinea 2

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure.

De in de eerste alinea bedoelde 
maximumgehalten aan vitaminen en 
mineralen en de eventuele voorwaarden 
waarbij de toevoeging van een specifieke 
vitamine of een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt of verboden, 
worden gebaseerd op redenen van openbare 
veiligheid en vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure.

Or. en
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat alleen beperkingen worden opgelegd wanneer daartoe een 
reële en gerechtvaardigde noodzaak bestaat.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Amendement 83
Artikel 7, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Eventuele voorwaarden, waarbij de 
toevoeging van een specifieke vitamine of 
een specifiek mineraal aan een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt beperkt, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2 
bedoelde procedure. 

Or. es

Motivering

De voorwaarden en beperkingen moeten per nutriënt worden gedefinieerd, zonodig op basis 
van degelijk onderbouwde veiligheidsredenen.  

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 84
Artikel 7, lid 2, alinea 2, letter b)

b) de inname van vitaminen en mineralen uit 
andere voedingsbronnen.

b) de inname van vitaminen en mineralen uit 
andere voedings- en niet-voedingsbronnen.

Or. en

Motivering

Sommige stoffen zoals fluoride worden ingenomen uit niet-voedingsbronnen, zoals tandpasta. 
Het totaal aantal ingenomen stoffen moet in aanmerking worden genomen.
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Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 85
Artikel 7, lid 4

4. Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen waarvan de referentie-inname 
voor de bevolking dicht bij het veilige 
maximumgehalte ligt, wordt voorzover 
nodig ook met het volgende rekening 
gehouden:

4. Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen waarvan de referentie-inname 
voor de bevolking dicht bij het veilige 
maximumgehalte ligt, wordt voorzover 
nodig ook met het volgende rekening 
gehouden:

a) de voorschriften voor de toevoeging van 
bepaalde vitaminen of mineralen aan 
levensmiddelen met het oog op restauratie 
en/of gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten;

a) de voorschriften voor de verplichte 
toevoeging van bepaalde vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen op 
communautair of nationaal niveau als 
reactie op een gebrek aan bepaalde 
vitaminen of mineralen bij de bevolking of 
bij specifieke bevolkingsgroepen;

b) de bijdrage van de afzonderlijke 
producten aan het totale voedingspakket van 
de bevolking in het algemeen of van 
bepaalde bevolkingsgroepen.

b) de bijdrage van het afzonderlijke product
aan het totale voedingspakket van de 
bevolking in het algemeen of van bepaalde 
bevolkingsgroepen.

c) het voedingsprofiel van het product zoals 
vastgesteld krachtens Verordening (EG) nr. 
.../2003 van het Europees Parlement en de 
Raad inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

c) het voedingsprofiel van het levensmiddel;

c bis) het vereiste voor de toevoeging van 
bepaalde vitaminen en mineralen met het 
oog op restauratie.
Naar aanleiding van deze evaluatie wordt 
een lijst opgesteld waarin de gehalten van 
de afzonderlijke vitamines en mineralen 
worden vermeld die kunnen worden 
toegevoegd aan de verschillende 
categorieën levensmiddelen en/of de 
afzonderlijke levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Er moet een mechanisme worden ingevoerd dat de bescherming van de consument waarborgt 
en tegelijkertijd het bedrijfsleven en de nationale instanties transparante en voorspelbare 
richtsnoeren biedt voor de marketing van verrijkte levensmiddelen. Dit zou kunnen worden 
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bereikt door het volgen van een tweetrapsprocedure op grond waarvan de EFSA eerst veilige 
maximumgehaltes vaststelt en deze vervolgens vergelijkt met het innamenniveau van de 
nutriënt uit de normale voeding, berekend op basis van de natuurlijke voedingsinhoud van het 
nutriënt en de schattingen van de voedingspatronen bij de bevolking. De bijdrage van 
voedingssupplementen aan de totale inname moet worden opgenomen. Ook is het van belang 
rekening te houden met de verschillen qua inname van de nutriënten tussen leeftijdsgroepen 
en met de grotere kwetsbaarheid van kinderen en adolescenten voor de negatieve effecten van 
bepaalde nutriënten.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 86
Artikel 7, lid 4, letter a)

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Or. fr

Amendement ingediend door Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Amendement 87
Artikel 7, lid 4, letter c)

c) het voedingsprofiel van het product zoals 
vastgesteld krachtens Verordening (EG) nr. 
.../2003 van het Europees Parlement en de 
Raad inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit kan uit de verordening worden weggelaten omdat deze voedselveiligheid betreft en zich 
niet bezighoudt met het aspect van communicatie naar de consument toe.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 88
Artikel 7, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

Het opgegeven gehalte aan vitaminen en 
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mineralen wordt aan het eind van de 
houdbaarheidsperiode van het product 
gemeten en wordt beoordeeld met 
inachtneming van aanvaarde toleranties.

Or. en

Motivering

Voedingsprofielen vallen onder het voorstel inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.  

Het is zeer belangrijk dat de verordening bepaalt wanneer het gehalte aan vitaminen of 
mineralen wordt gemeten, d.w.z. het gehalte bij toevoeging aan de product of aan het eind 
van de houdbaarheidsperiode van het product. In het laatste geval zal in sommige gevallen 
een hogere gehalte aan vitamines moeten worden toegevoegd wil het verklaarde niveau van 
het eind van de houdbaarheidsperiode worden bereikt. Voor elke vitamine en elk mineraal 
moeten de aanvaarde tolerantiewaarden worden vastgesteld en worden verdisconteerd bij de 
vaststelling van wat het overeengekomen "veilige" gehalte is.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 89
Artikel 7, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie stelt de 
maximumgehalten als bedoeld in lid 1 en 
de aanbevolen dagelijkse inname vast aan 
de hand van het oordeel van de Autoriteit. 
De Commissie stelt eveneens een lijst op 
met de kwantitatieve beperkingen voor het 
gehalte aan vitaminen, mineralen en 
"andere stoffen" dat afzonderlijke 
categorieën levensmiddelen mogen 
bevatten. Deze waarden en de basis voor de 
omvang van de hoeveelheden worden 
openbaar gemaakt.

Or. da

Motivering

Om misbruik van vitaminen en mineralen te voorkomen, moeten veilige maximumgehalten 
worden vastgesteld. Hiermee wordt de echte verantwoordelijkheid bij de Commissie en de 
voedselproducenten gelegd. Anders wordt de consument gevraagd om zelf bij te houden 
hoeveel vitaminen en mineralen zij hebben ingenomen. Dit is niet realistisch en zou derhalve 
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schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise 
Grossetête

Amendement 90
Artikel 7, lid 5

5. Na toevoeging van een vitamine of 
mineraal aan een levensmiddel met het oog 
op verrijking is die vitamine of dat mineraal 
in het levensmiddel minimaal aanwezig in 
een significante hoeveelheid zoals 
omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG inzake de voedingswaarde-
etikettering van levensmiddelen. 
Minimumgehalten voor specifieke 
levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waaronder lagere gehalten, 
die afwijken van de bovenbedoelde 
significante hoeveelheden worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

5. Na toevoeging van een vitamine of 
mineraal aan een levensmiddel met het oog 
op verrijking is die vitamine of dat mineraal 
in het levensmiddel minimaal aanwezig in 
een significante hoeveelheid d.w.z. 15% van 
de Nutrient Reference Value (NRV) per 
100g (vaste stoffen) of 7,5% van de NRV 
per 100ml(vloeistoffen) of 5% van de NRV 
per 100 kcal (12% van de NRV 1MJ) of 
15% van de NRV per portie. 
Minimumgehalten voor specifieke 
levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waaronder lagere gehalten, 
die afwijken van de bovenbedoelde 
significante hoeveelheden worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

De referentiewaarden moeten in overeenstemming worden gebracht met de richtsnoeren van 
de Codex Alimentarius, zodat er andere waarden gelden voor vaste producten als voor 
vloeibare producten omdat de omvang van de porties voor vloeistoffen (dranken) gewoonlijk 
groter is dan voor vaste stoffen. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 91
Artikel 7, lid 5

5. Na toevoeging van een vitamine of 
mineraal aan een levensmiddel met het oog 
op verrijking is die vitamine of dat mineraal 
in het levensmiddel minimaal aanwezig in 
een significante hoeveelheid zoals 

5. Na toevoeging van een vitamine of 
mineraal aan een levensmiddel met het oog 
op verrijking is die vitamine of dat mineraal 
in het levensmiddel minimaal aanwezig in 
een significante hoeveelheid zoals 
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omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG inzake de voedingswaarde-
etikettering van levensmiddelen. 
Minimumgehalten voor specifieke 
levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waaronder lagere gehalten, 
die afwijken van de bovenbedoelde 
significante hoeveelheden worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG inzake de voedingswaarde-
etikettering van levensmiddelen. Voor niet-
alcoholhoudende dranken wordt 7,5% van 
de RDA's per portie (ongeacht of het een 
verpakking van één of meer porties betreft) 
beschouwd als een significante 
hoeveelheid. Minimumgehalten voor 
specifieke levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waaronder lagere gehalten, 
die afwijken van de bovenbedoelde 
significante hoeveelheden worden 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Aangezien niet-alcoholische dranken een hoger consumptiepatroon kennen dan 
levensmiddelen, is dit een geschikter niveau dat rechtstreeks is gerelateerd aan de verbruikte 
hoeveelheid. Bovendien maakt dit een einde aan de huidige verwarrende situatie voor de 
consument waarin een andere formulering bestaat voor een verpakking van één portie en een 
verpakking van meer porties.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 92
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Maximum-en minimumgehalten aan 
bepaalde andere stoffen
1. Binnen 2 jaar na de goedkeuring van 
deze verordening stelt de Commissie, 
overeenkomstig de procedure vastgesteld in 
artikel 16, lid 2, maximum-en 
minimumgehalten aan bepaalde andere 
stoffen vast die als ingrediënten van verrijkt 
voedsel kunnen worden gebruikt.
2. De maximumgehalten als bedoeld in lid 
1 worden vastgesteld met inachtneming van 
het volgende:
a) maximale innameniveaus van bepaalde 
andere stoffen die zijn vastgesteldvia 
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wetenschappelijke risicobeoordeling op 
basis van algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens, zonodig 
rekening houdende met de uiteenlopende 
mate van kwetsbaarheid van de 
verschillende consumentengroeperingen;
b) inname van bepaalde andere stoffen uit 
andere voedingsbronnen.
3. Wijzigingen van de in lid 1 genoemde 
lijsten worden goedgekeurd overeenkomstig 
de procedure genoemd in artikel 16, lid 2.

Or. en

Motivering

Voor vitaminen, mineralen en andere stoffen moeten dezelfde veiligheidsregels gelden.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Amendement 93
Artikel 8

Etikettering, presentatie en reclame
1. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mogen geen vermelding bevatten waarin 
gesteld of gesuggereerd wordt dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding geen 
toereikende hoeveelheden nutriënten kan 
bieden. Indien van toepassing kan volgens 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 
een afwijking betreffende een specifieke 
nutriënt worden vastgesteld.
2. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
nutriënten zijn toegevoegd, mogen de 
consument geen misleidende of bedrieglijke 
informatie verstrekken over de 
voedingswaarde van de levensmiddelen als 
gevolg van de toevoeging van die 
nutriënten.
3. In de etikettering van producten 

Schrappen
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waaraan vitaminen en mineralen zijn 
toegevoegd, mag die toevoeging worden 
vermeld onder de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. .../2003 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.
4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder 
deze verordening vallen, is 
voedingswaarde-etikettering verplicht. De 
te verstrekken informatie bestaat uit de in 
artikel 4, lid 1, groep 2, van die richtlijn 
genoemde gegevens en de totale in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de vitaminen en mineralen die aan dat 
levensmiddel zijn toegevoegd.
5. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, 
Verordening (EG) nr. ../2003 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen en andere bepalingen van 
de levensmiddelenwetgeving met betrekking 
tot specifieke categorieën levensmiddelen.
6. De voorschriften ter uitvoering van dit 
artikel worden in voorkomend geval 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

Or. de

Motivering

Met het oog op een betere wetgeving moet dubbele regulering worden voorkomen. Dit artikel 
herhaalt in wezen slechts de bestaande bepalingen en is derhalve overbodig. De 
desbetreffende bepalingen zijn te vinden in de bestaande richtlijn inzake etikettering of in de 
thans in behandeling zijnde verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.

Amendement ingediend door Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Amendement 94
Artikel 8, lid 3

3. In de etikettering van producten 
waaraan vitaminen en mineralen zijn 

Schrappen
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toegevoegd, mag die toevoeging worden 
vermeld onder de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. .../2003 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.

Or. de

Motivering

De verwijzing in artikel 8, lid 3 naar het voorstel betreffende voedings- en gezondheidsclaims 
is niet passend omdat dit het recht van de consument om te worden geïnformeerd over de 
aanwezigheid van vitaminen en mineralen in bepaalde levensmiddelen ernstig kan beperken. 
Bovendien houdt artikel 8, lid 5 rekening met andere relevante wetgeving terzake.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 95
Artikel 8, lid 3

3. In de etikettering van producten waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mag die toevoeging worden vermeld onder 
de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. .../2003 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

3. In de etikettering van producten waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mag die toevoeging worden vermeld onder 
de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. .../2003 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

De aanduidingen van de producten luiden 
als volgt:
- "bevat gegarandeerd ...", ingeval van 
restauratie,
- "verrijkt met ...", ingeval van verrijking.

Or. fr

Motivering

De aanduidingen van de producten waaraan een nutriënt is toegevoegd, moeten in deze 
verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 96
Artikel 8, lid 4
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4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder deze 
verordening vallen, is voedingswaarde-
etikettering verplicht. De te verstrekken 
informatie bestaat uit de in artikel 4, lid 1, 
groep 2, van die richtlijn genoemde 
gegevens en de totale in het levensmiddel 
aanwezige hoeveelheden van de vitaminen 
en mineralen die aan dat levensmiddel zijn 
toegevoegd.

4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder deze 
verordening vallen, is voedingswaarde-
etikettering verplicht. De te verstrekken 
informatie bestaat uit de in artikel 4, lid 1, 
groep 2, van die richtlijn genoemde 
gegevens en de totale in het levensmiddel 
aanwezige hoeveelheden van de vitaminen,
mineralen en bepaalde andere stoffen die 
aan dat levensmiddel zijn toegevoegd.
Voorts moeten onderstaande gegevens 
worden verstrekt:
a) gegevens over vitaminen, mineralen en 
bepaalde andere stoffen moeten worden 
verstrekt per portie, uitgedrukt in absolute 
cijfers en als percentage van de ADD. 
Voorts moeten de gegevens worden 
verstrekt per 100 g of per 100 ml, gemeten 
aan het einde van de houdbaarheidsdatum 
van het product;
b) een waarschuwing dat de vermelde ADD 
niet moet worden overschreden;
c) specifiek advies voor kwetsbare groepen 
en, zo nodig, waarschuwingen;
d) alle vrijwillig verrijkte producten moeten 
voorzien zijn van de verklaring dat het 
product "geen vervanger is van een 
evenwichtig, gevarieerd dieet";
e) indien vitaminen, mineralen en bepaalde 
andere stoffen die van nature niet in het 
product voorkomen worden toegevoegd, 
moet op de verpakking duidelijk staan 
aangegeven welke vitaminen en mineralen 
zijn toegevoegd;
f) een duidelijk onderscheid tussen het 
natuurlijke gehalte aan vitaminen, 
mineralen en bepaalde andere stoffen en de 
toegevoegde hoeveelheid.

Or. en

Motivering

Voor vitaminen, mineralen en andere bioactieve stoffen moeten dezelfde regels gelden.
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Amendement ingediend door John Bowis, Chris Davies

Amendement 97
Artikel 8, lid 4

4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder deze 
verordening vallen, is voedingswaarde-
etikettering verplicht. De te verstrekken 
informatie bestaat uit de in artikel 4, lid 1, 
groep 2, van die richtlijn genoemde 
gegevens en de totale in het levensmiddel 
aanwezige hoeveelheden van de vitaminen 
en mineralen die aan dat levensmiddel zijn 
toegevoegd.

4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder deze 
verordening vallen, is voedingswaarde-
etikettering verplicht. De te verstrekken 
informatie bestaat uit de in artikel 4, lid 1, 
groep 2, van die richtlijn genoemde 
gegevens en de totale aan het einde van de 
houdbaarheidsdatum in het levensmiddel 
aanwezige hoeveelheden van de vitaminen 
en mineralen die aan dat levensmiddel zijn 
toegevoegd.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consument tenminste de hoeveelheid vitaminen of mineralen 
krijgt die is aangegeven.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Amendement 98
Artikel 8, lid 6

6. De voorschriften ter uitvoering van dit 
artikel worden in voorkomend geval 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Onnodig. De in artikel 8 voorgestelde maatregelen zijn duidelijk en kunnen direct door de 
fabrikanten worden toegepast. 
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 99
Artikel 9, lid 2

2. Bij het ontbreken van communautaire 
voorschriften kunnen de lidstaten de 
toevoeging van vitaminen en mineralen aan 
specifieke levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen volgens de procedure van 
artikel 14 verplicht stellen.

2. Bij het ontbreken van communautaire 
voorschriften kunnen de lidstaten de 
toevoeging van vitaminen en mineralen aan 
specifieke levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen volgens de procedure van 
artikel 14 verplicht stellen.

De bevoegdheden van het Permanente 
Comité om deze 
levensmiddelen/categorieën levensmiddelen 
te verbieden mogen zonder specifieke 
veiligheidsreden niet worden uitgebreid tot 
producten waarvan de verrijking in een of 
meer lidstaten verplicht is.

De lidstaten stellen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van de bestaande 
nationale bepalingen ter zake.

De lidstaten stellen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van de bestaande 
nationale bepalingen ter zake. De 
Commissie maakt deze informatie 
openbaar.

Or. en

Motivering

Producenten moeten er zeker van zijn dat hun producten niet ten onrechte door het 
Permanent Comité worden afgewezen wanneer zij handelen op basis van een wettelijk 
vereiste van hun eigen lidstaat inzake verplichte verrijking.

Verder moet deze informatie openbaar worden gemaakt met het oog op de transparantie, in 
overeenstemming met de algemene beginselen als bedoeld in verordening 178/2002/EG.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 100
Artikel 9, lid 2, alinea 2

De lidstaten stellen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van de bestaande 
nationale bepalingen ter zake.

De lidstaten stellen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van de bestaande 
nationale bepalingen ter zake. De 
Commissie maakt deze informatie 
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openbaar.

Or. fr

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 101
Artikel 10

Beperkingen en verboden ten aanzien van 
stoffen

1. Indien een andere stof dan een vitamine 
of mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt 
toegevoegd of bij de vervaardiging van 
levensmiddelen wordt gebruikt op zodanige 
wijze dat de inname van die stof veel groter 
zou zijn dan onder normale 
omstandigheden bij een evenwichtige en 
gevarieerde voeding redelijkerwijs het geval 
zou zijn, en indien na een beoordeling per 
geval van de beschikbare informatie door 
de Autoriteit blijkt dat dit gebruik 
schadelijk is voor de gezondheid, wordt die 
stof en/of het ingrediënt dat de stof bevat, 
indien nodig, volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure:
a) opgenomen in deel A van bijlage III en 
wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij de 
vervaardiging van levensmiddelen 
verboden, of
b) opgenomen in deel B van bijlage III en 
is de toevoeging ervan aan levensmiddelen 
en het gebruik ervan bij de vervaardiging 
van levensmiddelen slechts toegestaan 
onder de aldaar vermelde voorwaarden.
2. Naast de bepalingen van deze 
verordening kan de toevoeging van 
bepaalde stoffen aan specifieke 
levensmiddelen door middel van 
communautaire voorschriften verder 
worden beperkt of verboden. Wanneer 
dergelijke communautaire bepalingen niet 

Schrappen
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bestaan, kunnen de lidstaten volgens de 
procedure van artikel 14 dergelijke 
verboden of beperkingen vaststellen.

Or. en

Motivering

"Bepaalde andere stoffen" moeten worden opgenomen in hoofdstuk II, zoadat dezelfde 
veiligheidsbepalingen kunnen worden toegepast op vitaminen, mineralen en andere stoffen. 
Hoofdstuk III wordt daardoor overbodig.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 102
Artikel 10

1. Indien een andere stof dan een vitamine 
of mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt 
toegevoegd of bij de vervaardiging van 
levensmiddelen wordt gebruikt op zodanige 
wijze dat de inname van die stof veel groter 
zou zijn dan onder normale 
omstandigheden bij een evenwichtige en 
gevarieerde voeding redelijkerwijs het geval 
zou zijn, en indien na een beoordeling per 
geval van de beschikbare informatie door 
de Autoriteit blijkt dat dit gebruik 
schadelijk is voor de gezondheid, wordt die 
stof en/of het ingrediënt dat de stof bevat, 
indien nodig, volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure:

1. Andere stoffen dan vitaminen of 
mineralen en ingrediënten die die stof 
bevatten, mogen worden toegevoegd aan 
het levensmiddel indien de Autoriteit geen 
ongunstig advies heeft uitgebracht over het
gebruik van deze stof, op basis van een 
dossier met wetenschappelijke gegevens ter 
staving van de veiligheid van de stof dat 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven of andere 
belanghebbenden is ingediend. De 
Commissie stelt een lijst op van stoffen die 
voor gebruik zijn toegestaan en met de 
voorwaarden voor het gebruik ervan.

a) opgenomen in deel A van bijlage III en 
wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij de 
vervaardiging van levensmiddelen 
verboden, of
b) opgenomen in deel B van bijlage III en 
is de toevoeging ervan aan levensmiddelen 
en het gebruik ervan bij de vervaardiging 
van levensmiddelen slechts toegestaan 
onder de aldaar vermelde voorwaarden.
2. Naast de bepalingen van deze 
verordening kan de toevoeging van

2. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven alsmede andere 
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bepaalde stoffen aan specifieke 
levensmiddelen door middel van 
communautaire voorschriften verder 
worden beperkt of verboden. Wanneer 
dergelijke communautaire bepalingen niet 
bestaan, kunnen de lidstaten volgens de 
procedure van artikel 14 dergelijke 
verboden of beperkingen vaststellen.

belanghebbenden kunnen te allen tijde bij 
de Commissie een dossier indienen met 
wetenschappelijke gegevens ter staving van 
de veiligheid van een stof die zij aan de
levensmiddelen willen toevoegen.

Or. en

Motivering

Er wordt een positieve lijst ingevoerd, zodat het voorstel in overeenstemming is met de 
bestaande communautaire wetgeving inzake levensmiddelen. Verder wordt hierdoor 
gewaarborgd dat alleen stoffen voor gebruik worden toegelaten waarvan is bewezen dat deze 
geen gevaar voor de gezondheid betekenen. Een en ander is eveneens in overeenstemming 
met het algemene beleid van de EG inzake de voorwaarden voor de toevoeging van stoffen 
aan levensmiddelen dat is gebaseerd op goedkeuring als vereiste voor het op de markt 
brengen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 103
Artikel 10, lid 1

1. Indien een andere stof dan een vitamine of 
mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt toegevoegd 
of bij de vervaardiging van levensmiddelen 
wordt gebruikt op zodanige wijze dat de 
inname van die stof veel groter zou zijn dan 
onder normale omstandigheden bij een 
evenwichtige en gevarieerde voeding 
redelijkerwijs het geval zou zijn, en indien 
na een beoordeling per geval van de 
beschikbare informatie door de Autoriteit 
blijkt dat dit gebruik schadelijk is voor de 
gezondheid, wordt die stof en/of het 
ingrediënt dat de stof bevat, indien nodig, 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure:

1. Indien een andere stof dan een vitamine of 
mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt toegevoegd 
of bij de vervaardiging van levensmiddelen 
wordt gebruikt op zodanige wijze dat de 
inname van die stof veel groter zou zijn dan 
onder normale omstandigheden bij een 
evenwichtige en gevarieerde voeding 
redelijkerwijs het geval zou zijn, en indien 
na een beoordeling per geval van de 
beschikbare informatie door de Autoriteit 
blijkt dat dit gebruik schadelijk is voor de 
gezondheid, rekening houdende met de 
uiteenlopende mate van kwetsbaarheid van 
de verschillende 
consumentengroeperingen, wordt die stof 
en/of het ingrediënt dat de stof bevat, indien 
nodig, volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure:

a) opgenomen in deel A van bijlage III en a) opgenomen in deel A van bijlage III en 
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wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij de 
vervaardiging van levensmiddelen verboden, 
of

wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij de 
vervaardiging van levensmiddelen verboden, 
of

b) opgenomen in deel B van bijlage III en is 
de toevoeging ervan aan levensmiddelen en 
het gebruik ervan bij de vervaardiging van 
levensmiddelen slechts toegestaan onder de 
aldaar vermelde voorwaarden.

b) opgenomen in deel B van bijlage III en is 
de toevoeging ervan aan levensmiddelen en 
het gebruik ervan bij de vervaardiging van 
levensmiddelen slechts toegestaan onder de 
aldaar vermelde voorwaarden. Massale 
medicatie van de bevolking als geheel via 
de toevoeging van de desbetreffende stof 
aan door de overheid verstrekte 
basisbehoeften zoals drinkwater mag niet 
worden toegestaan, tenzij wetenschappelijk 
kan worden bewezen dat de gezondheid van 
kwetsbare bevolkingsgroepen door een 
dergelijke toevoeging niet negatief wordt 
beïnvloed.

Or. en

Motivering

Massale medicatie als algemeen beginsel biedt niet voldoende waarborgen voor de 
gezondheid van bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen en dient derhalve te worden 
onderworpen aan strikt wetenschappelijk toezicht op communautair niveau.

Amendement ingediend door Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Amendement 104
Artikel 10, lid 1, letter b)

b) opgenomen in deel B van bijlage III en is 
de toevoeging ervan aan levensmiddelen en 
het gebruik ervan bij de vervaardiging van 
levensmiddelen slechts toegestaan onder de 
aldaar vermelde voorwaarden.

b) opgenomen in deel B van bijlage III en is 
de toevoeging ervan aan levensmiddelen en 
het gebruik ervan bij de vervaardiging van 
levensmiddelen slechts toegestaan onder de 
aldaar vermelde voorwaarden en 
maximumgehalten. Hiertoe dienen voor 
deze stoffen maximumgehalten te worden 
vastgesteld door de Autoriteit.

Or. en

Motivering

Evenals voor vitaminen en mineralen (zie artikel 7) moet een maximumgehalte voor andere 
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stoffen worden vastgesteld wanneer uit een evaluatie van EFSA blijkt dat bezorgdheid over de 
veiligheid bestaat en wanneer dit wetenschappelijk haalbaar is. Voor deze stoffen kunnen 
alleen maximumgehalten worden vastgesteld wanneer uit een evaluatie van de EFSA blijkt 
dat er sprake is van bezorgdheid over de veiligheid (bijlage III B). In gevallen waarin stoffen 
worden onderzocht (bijlage III C) is geen definitieve evaluatie van de EFSA beschikbaar en 
kunnen derhalve ook geen maximumgehalten worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Amendement 105
Artikel 11

Stoffen die door de Gemeenschap worden 
onderzocht

1. Indien een andere stof dan een vitamine 
of mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt 
toegevoegd of bij de vervaardiging van 
levensmiddelen wordt gebruikt op zodanige 
wijze dat de inname van die stof veel groter 
zou zijn dan onder normale 
omstandigheden bij een evenwichtige en 
gevarieerde voeding redelijkerwijs het geval 
zou zijn, en indien na een beoordeling per 
geval van de beschikbare informatie door 
de Autoriteit blijkt dat dit gebruik 
schadelijk kan zijn voor de gezondheid, 
maar hieromtrent nog wetenschappelijke 
onzekerheid bestaat, wordt die stof volgens 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 
opgenomen in deel C van bijlage III.
2. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven alsmede andere 
belanghebbenden kunnen te allen tijde bij 
de Autoriteit een dossier ter beoordeling 
indienen met wetenschappelijke gegevens 
ter staving van de veiligheid van een in deel 
C van bijlage III opgenomen stof zoals die 
in een levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen wordt gebruikt, waarin het 
doel van dat gebruik wordt toegelicht.
3. Binnen vier jaar na de datum waarop 
een stof in deel C van bijlage III is 
opgenomen, wordt volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure en met 

Schrappen
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inachtneming van het advies van de 
Autoriteit over de overeenkomstig lid 2 ter 
beoordeling ingediende dossiers, een 
besluit genomen om het gebruik van een in 
deel C van bijlage III opgenomen stof 
algemeen toe te staan dan wel die stof naar 
deel A of deel B van bijlage III over te 
brengen.

Or. en

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 106
Artikel 11, lid 1

1. Indien een andere stof dan een vitamine of 
mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt toegevoegd 
of bij de vervaardiging van levensmiddelen 
wordt gebruikt op zodanige wijze dat de 
inname van die stof veel groter zou zijn dan 
onder normale omstandigheden bij een 
evenwichtige en gevarieerde voeding 
redelijkerwijs het geval zou zijn, en indien 
na een beoordeling per geval van de 
beschikbare informatie door de Autoriteit 
blijkt dat dit gebruik schadelijk kan zijn voor 
de gezondheid, maar hieromtrent nog 
wetenschappelijke onzekerheid bestaat, 
wordt die stof volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure opgenomen in deel C 
van bijlage III.

1. Indien een andere stof dan een vitamine of 
mineraal, of een ingrediënt dat die stof 
bevat, aan levensmiddelen wordt toegevoegd 
of bij de vervaardiging van levensmiddelen 
wordt gebruikt op zodanige wijze dat de 
inname van die stof veel groter zou zijn dan 
onder normale omstandigheden bij een 
evenwichtige en gevarieerde voeding 
redelijkerwijs het geval zou zijn, en indien 
na een beoordeling per geval van de 
beschikbare informatie door de Autoriteit 
blijkt dat dit gebruik schadelijk kan zijn voor 
de gezondheid, maar hieromtrent nog 
wetenschappelijke onzekerheid bestaat, 
rekening houdende met de uiteenlopende 
mate van kwetsbaarheid van de 
verschillende consumentengroepen, wordt 
die stof volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure opgenomen in deel C 
van bijlage III.

Or. en

Motivering

Bijzondere zorg is vereist om waarborgen te bieden voor de gezondheid van kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals pasgeborenen en peuters.
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Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 107
Artikel 12, lid 2, letter a)

a) de vitaminen en mineralen die aan 
levensmiddelen mogen worden toegevoegd 
overeenkomstig bijlage I;

a) de vitaminen, mineralen en bepaalde 
andere stoffen die aan levensmiddelen 
mogen worden toegevoegd overeenkomstig 
bijlage I en bijlage III en de reden voor 
opname in die bijlagen;

Or. en

Motivering

Voor andere stoffen dienen dezelfde beginselen te gelden als voor vitaminen en mineralen. 

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan

Amendement 108
Artikel 12, lid 2, letter f)

f) informatie over de in bijlage III 
genoemde stoffen en de redenen voor 
opname in die bijlage.

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 109
Artikel 12, lid 2, letters f bis) en f ter) (nieuw)

f bis) een lijst van vitaminen, mineralen en 
bepaalde andere stoffen waarvan de 
toevoeging overeenkomstig artikel 9 door 
nationale bepalingen verplicht is gesteld; 
f ter) een lijst van stoffen waarvan de 
toevoeging overeenkomstig artikel 4  op 
nationaal vlak verboden of beperkt is.

Or. nl
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Motivering

De voorgestelde aanpassingen van de rapporteur liggen in de lijn van de voorstellen in 
artikel 4 en artikel 9 ten einde een transparant systeem op te zetten.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 110
Artikel 12, lid 2, letters f bis) en f ter) (nieuw)

f bis) de lijst van stoffen waarvan op 
nationaal niveau de toevoeging verplicht is.
f ter) de lijst van stoffen waarvan op 
nationaal niveau de toevoeging verboden is.

Or. es

Motivering

Meer transparantie en samenhang.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 111
Artikel 12, lid 2, letters f bis) en f ter) (nieuw)

f bis) de lijst van stoffen waarvan op 
nationaal niveau de toevoeging verplicht is.
f ter) de lijst van stoffen waarvan op 
nationaal niveau de toevoeging verboden is.

Or. fr

Motivering

Samenhang met de vorige amendementen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 112
Artikel 13

Onverminderd het Verdrag, met name de 1. Onverminderd lid 2 mogen de lidstaten de 
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artikelen 28 en 30, mogen de lidstaten de 
handel in levensmiddelen die aan de 
voorschriften van deze verordening en van 
Gemeenschapsbesluiten ter uitvoering van 
deze verordening voldoen, niet verbieden of 
beperken door toepassing van niet-
geharmoniseerde nationale bepalingen 
betreffende de toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan levensmiddelen.

handel in levensmiddelen die aan de 
voorschriften van deze verordening en van 
Gemeenschapsbesluiten ter uitvoering van 
deze verordening voldoen, niet verbieden of 
beperken.

2. Deze verordening laat het recht van de 
lidstaten onverlet overeenkomstig het 
Verdrag, met name de artikelen 28 en 30, 
strengere voorschriften te handhaven of in 
te voeren inzake de toevoeging van 
vitaminen en mineralen die zij noodzakelijk 
achten ter bescherming van de 
volksgezondheid, en die niet strijdig zijn 
met deze verordening.
3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stellen 
de lidstaten de Commissie in kennis van de  
nationale bepalingen ter zake.

Or. de

Motivering

Dit amendement moet amendement 28 van de rapporteur vervangen. De lidstaten moeten bij 
"bepaalde andere stoffen" de mogelijkheid krijgen om nationale bepalingen te handhaven of 
in te voeren. Het derde lid van amendement 28 wordt weggelaten, aangezien dit valt onder 
amendement 22 op artikel 10 bis (nieuw), lid 3.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 113
Artikel 14, lid 2

2. Wanneer een lidstaat het nodig acht 
nieuwe wetgeving vast te stellen, deelt hij de 
beoogde maatregelen met de motivering 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten mee. 

2. Wanneer een lidstaat het nodig acht om 
veiligheidsredenen nieuwe wetgeving vast 
te stellen, deelt hij de beoogde maatregelen 
met de motivering daarvan aan de 
Commissie en de andere lidstaten mee. 

Or. en
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 114
Artikel 16, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid 
(hierna "het comité" genoemd).

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid 
(hierna "het comité" genoemd) dat rekening 
houdt met het advies van de Autoriteit.

Or. en

Motivering

Het Comité dient bij advisering in het kader van de comitologie te besluiten op basis van 
wetenschappelijk bewijs en rekening te houden met het advies van EFSA.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 115
Artikel 17

Teneinde een efficiënt toezicht op 
levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en op 
levensmiddelen die de in de delen B en C 
van bijlage III vermelde stoffen bevatten te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten eisen 
dat de fabrikant of degene die voor het in de 
handel brengen van dergelijke 
levensmiddelen op hun grondgebied 
verantwoordelijk is, de bevoegde instantie 
van het in de handel brengen in kennis stelt, 
door deze een model van het voor het 
product gebruikte etiket te verstrekken.

Uitsluitend om een efficiënt toezicht op 
levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en op 
levensmiddelen die de in de delen B en C 
van bijlage III vermelde stoffen bevatten te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten eisen 
dat de fabrikant of degene die voor het in de 
handel brengen van dergelijke 
levensmiddelen op hun grondgebied 
verantwoordelijk is, de bevoegde instantie 
van het in de handel brengen in kennis stelt,
door deze een model van het voor het 
product gebruikte etiket te verstrekken.

Or. es

Motivering

Doel van de kennisgevingsprocedure is het verstrekken van informatie aan de lidstaten in 
verband met het in de handel brengen van verrijkte levensmiddelen en kan niet worden 
omgebogen tot een procedure voor vergunning vooraf. De kennisgeving moet beperkt blijven 
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tot de beschikbaarstelling van het etiket van het product op het moment waarop het in de 
handel wordt gebracht.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 116
Artikel 19, alinea 3

Levensmiddelen die vóór deze datum [eerste 
dag van de zesde maand na de 
bekendmaking] in de handel gebracht of 
geëtiketteerd zijn en niet aan deze 
verordening voldoen, mogen echter worden 
verhandeld tot en met [laatste dag van de 
zeventiende maand na de bekendmaking].

Levensmiddelen die vóór deze datum [eerste 
dag van de zesde maand na de 
bekendmaking] in de handel gebracht of 
geëtiketteerd zijn en niet aan deze 
verordening voldoen, mogen echter worden 
verhandeld tot en met [laatste dag van de 
drieëntwintigste maand na de 
bekendmaking] of tot het einde van de 
houdbaarheidsdatum, al naar gelang wat 
langer is.

Or. en

Motivering

Hierdoor kunnen de bedrijven de bestaande voorraad opgebruiken.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 117
Artikel 19, alinea 3

Levensmiddelen die vóór deze datum [eerste 
dag van de zesde maand na de 
bekendmaking] in de handel gebracht of 
geëtiketteerd zijn en niet aan deze 
verordening voldoen, mogen echter worden 
verhandeld tot en met [laatste dag van de 
zeventiende maand na de bekendmaking].

Levensmiddelen die vóór deze datum [eerste 
dag van de twaalfde maand na de 
bekendmaking] in de handel gebracht of 
geëtiketteerd zijn en niet aan deze 
verordening voldoen, mogen echter worden 
verhandeld totdat alle voorraden zijn 
verkocht..

Or. es

Motivering

Acceptatie van producten die niet aan deze verordening voldoen, maar die op de markt 
gebracht zijn voor de in artikel 19 vastgestelde datum, bevestigt het proces van harmonisatie 
terwijl de onmiddellijke last voor de bedrijven wordt beperkt.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 118
Bijlage I, afdeling 2, nummer 13

Fluoride Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen reden voor toevoeging van fluoride aan levensmiddelen.

Amendement ingediend door Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Amendement 119
Bijlage II, nieuw onder "Mineraalverbindingen"

Calciumsulfaat

Or. de

Motivering

Verwijzing naar richtlijn 2004/5/EEG van 20 januari 2004 waarin het gebruik van de 
calciumsulfaat in dieetlevensmiddelen wordt erkend.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 120
Bijlage II, nieuw onder "Mineraalverbindingen"

kaliumfosfaat
natriumfosfaat

Or. en

Motivering

Kaliumfosfaat en natriumfosfaat zijn toegestaan  krachtens de communautaire wetgeving 
inzake diverse additieven.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 121
Bijlage II, nieuw onder "Mineraalverbindingen"

pyridoxinedipalmitaat

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt een omissie ongedaan gemaakt, aangezien deze stoffen reeds zijn toegestaan.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Bart Staes

Amendement 122
Bijlage III

Stoffen waarvan het gebruik in 
levensmiddelen verboden of aan 
voorwaarden gebonden is

Stoffen waarvan het gebruik in 
levensmiddelen is toegestaan of aan 
voorwaarden gebonden is

Deel A – Verboden stoffen Deel A – Stoffen die mogen worden 
toegevoegd

Deel B – Stoffen waarvoor beperkingen 
gelden

Deel B – Stoffen waarvoor beperkingen 
gelden

Deel C – Stoffen die door de Gemeenschap 
worden onderzocht

Or. en

Motivering

Vitaminen en mineralen die voor verrijking mogen worden gebruikt, staan op een positieve 
lijst. Consumenten moeten dezelfde mate van bescherming krijgen als het gaat om bioactieve 
stoffen die worden toegevoegd om levensmiddelen bepaalde eigenschappen te geven. 
Extracten met hormonale effecten (voornamelijk fytohormonen) of bioactieve stoffen zoals 
cafeïne, nicotine of kinine moeten zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens toevoeging aan 
levensmiddelen wordt toegestaan. Daarom moet voor dergelijke extracten of synthetische 
stoffen een positieve lijst worden opgesteld met vermelding van de beperkingen voor het 
gebruik en het maximale gehalte.
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