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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 31
Titel

Förslag till Förslag till

Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning
om tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen och av vissa andra ämnen i 
livsmedel

om tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen samt föreningar av mineral-
och icke-mineralämnen och av vissa andra 
ämnen i livsmedel

Or. el

Motivering

Denna korrigering är nödvändig för att titeln skall bli vetenskapligt korrekt, eftersom klor, 
fluor, jod och fosfor inte är mineraler, utan icke-mineralämnen. På grund av att titeln inte är 
vetenskapligt korrekt skall ändringen göras i titeln och sedan skall det på alla ställen där 
mineralämnen nämns förstås både mineralämnen och icke-mineralämnen. Alternativt bör det 
på de ställen där begreppet förekommer skrivas mineralämnen: föreningar av mineralämnen 
där det även ingår föreningar av icke-mineralämnen.



PE 353.662v02-00 2/59 AM\558569SV.doc

SV

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 32
Skäl 4

(4) I några medlemsstater föreskrivs 
obligatorisk tillsättning av vissa vitaminer 
och mineralämnen i vissa vanliga livsmedel 
av folkhälsoskäl. Sådana skäl kan vara 
relevanta på nationell eller till och med 
regional nivå, men talar inte i sig för att 
obligatorisk tillsättning av dessa 
näringsämnen skulle harmoniseras för hela 
EU. Sådana bestämmelser kan dock komma 
att antas på gemenskapsnivå om och när så 
anses vara lämpligt. I väntan på detta skulle 
det dock vara lämpligt att sammanställa 
information om sådana nationella åtgärder.

(4) I några medlemsstater föreskrivs 
obligatorisk tillsättning av vissa vitaminer 
och mineralämnen i vissa vanliga livsmedel 
av folkhälsoskäl. Sådana skäl kan vara 
relevanta på nationell eller till och med 
regional nivå, men talar inte i sig för att 
obligatorisk tillsättning av dessa 
näringsämnen skulle harmoniseras för hela 
EU. Sådana bestämmelser kan dock komma 
att antas på gemenskapsnivå om och när så 
anses vara lämpligt, varvid man bör följa 
principen om att det inte bör vara tillåtet 
med allmän tilldelning av läkemedel till 
befolkningen genom att olika ämnen
tillsätts grundläggande förnödenheter, 
vilka i likhet med dricksvatten 
tillhandahålls av det allmänna, om det inte 
kan vetenskapligen bevisas att detta inte 
medför några skadeverkningar för hälsan 
hos känsliga befolkningsgrupper. I väntan 
på detta skulle det dock vara lämpligt att 
sammanställa information om sådana 
nationella åtgärder.

Or. en

Motivering

Då man ser till kostvanorna i stort enligt mönster av artikel 7 framgår det att fluoridering i 
dricksvatten har oproportionerliga skadeverkningar för hälsan hos flaskuppfödda nyfödda 
och spädbarn.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 33
Skäl 9

(9) På internationell nivå antog Codex 
Alimentarius 1987 allmänna principer för 
tillsättning av essentiella näringsämnen, 

(9) På internationell nivå antog Codex 
Alimentarius 1987 allmänna principer för 
tillsättning av essentiella näringsämnen, 
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inklusive vitaminer och mineralämnen, i 
livsmedel (General Principles for the 
Addition of Essential Nutrients to Foods). 
Definitionerna av ”återställande” 
(restoration), ”näringsmässig likvärdighet” 
(nutritional equivalence) och 
”ersättningslivsmedel” (substitute food) i de 
allmänna principerna har beaktats. Codex 
definition av berikning (”fortification” eller 
”enrichment”) innebär att det är tillåtet att 
tillsätta näringsämnen i livsmedel för att 
förebygga eller åtgärda en brist på en eller 
flera näringsämnen bland befolkningen eller 
inom särskilda befolkningsgrupper, som kan 
konstateras genom befintlig vetenskaplig 
evidens eller indikeras genom 
uppskattningar av intaget av näringsämnet 
och som beror på ändrade kostvanor.

inklusive vitaminer och mineralämnen, i 
livsmedel (General Principles for the 
Addition of Essential Nutrients to Foods). 
Definitionerna av ”återställande” 
(restoration), ”näringsmässig likvärdighet” 
(nutritional equivalence) och 
”ersättningslivsmedel” (substitute food) i de 
allmänna principerna har beaktats. Codex 
definition av berikning (”fortification” eller
”enrichment”) innebär att det är tillåtet att 
tillsätta näringsämnen i livsmedel för att 
förebygga eller åtgärda en brist på en eller 
flera näringsämnen bland befolkningen eller 
inom särskilda befolkningsgrupper, som kan 
konstateras genom befintlig vetenskaplig 
evidens eller indikeras genom 
uppskattningar av intaget av näringsämnet 
och som beror på ändrade kostvanor. 
Allmän tilldelning av läkemedel till 
befolkningen genom att olika ämnen 
tillsätts grundläggande förnödenheter, 
vilka i likhet med dricksvatten 
tillhandahålls av det allmänna bör inte 
vara tillåten, om det inte kan 
vetenskapligen bevisas att detta inte medför 
några skadeverkningar för hälsan hos 
känsliga befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 34
Skäl 11

(11) Endast sådana vitaminer och 
mineralämnen som normalt sett förekommer 
i kosten och som konsumeras som en del av 
kosten och därutöver anses vara essentiella 
näringsämnen bör tillåtas som tillsatser i 
livsmedel, även om detta inte innebär att de 
nödvändigtvis måste tillsättas. All eventuell 
oenighet om vilka dessa essentiella 
näringsämnen är bör undvikas. Det är därför 

(11) Endast sådana vitaminer och 
mineralämnen som normalt sett förekommer 
i kosten och som konsumeras som en del av 
kosten och därutöver anses vara essentiella 
näringsämnen bör tillåtas som tillsatser i 
livsmedel, även om detta inte innebär att de 
nödvändigtvis måste tillsättas. All eventuell 
oenighet om vilka dessa essentiella 
näringsämnen är bör undvikas. Det är därför 
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lämpligt att upprätta en positivlista över 
sådana vitaminer och mineralämnen.

lämpligt att upprätta en positivlista över 
sådana vitaminer och mineralämnen.

Konsumentskyddet kräver att det upprättas 
en positivlista över andra biologiskt 
verksamma ämnen som kan användas i 
livsmedel.

Or. en

Motivering 

Vitaminer och mineralämnen som är tillåtna i berikande syfte finns på en positivlista. 
Konsumenterna behöver samma nivå av skydd beträffande biologiskt verksamma ämnen som 
tillsätts till livsmedel för att vissa egenskaper skall uppnås. Extrakt med hormonell verkan (i 
huvudsak fytohormoner) eller biologiskt verksamma ämnen såsom koffein, nikotin eller kinin 
bör noggrant undersökas innan de tillåts som tillsatser i livsmedel. Därför måste det 
utarbetas en positivlista för sådana extraherade eller syntetiserade ämnen, med uppgifter om 
begränsningar för användningen samt högsta tillåtna halter.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 35
Skäl 12

(12) Kemiska ämnen som används som källa 
för vitaminer och mineralämnen vid 
tillsättning i livsmedel måste vara säkra och 
dessutom biotillgängliga, dvs. vara i en form 
som kroppen kan tillgodogöra sig. Därför 
bör även en positivlista över sådana ämnen 
upprättas. Åtminstone de ämnen som utifrån 
ovan nämnda kriterier för säkerhet och 
biotillgänglighet godkänts av Vetenskapliga 
livsmedelskommittén (yttrande av den 
12 maj 1999) och som kan användas vid 
tillverkningen av livsmedel för spädbarn och
småbarn och andra livsmedel för särskilda 
näringsändamål eller i kosttillskott bör 
upptas i denna positivlista.

(12) Kemiska ämnen som används som källa 
för vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen vid tillsättning i livsmedel måste 
vara säkra och dessutom biotillgängliga, dvs. 
vara i en form som kroppen kan tillgodogöra 
sig. Därför bör även en positivlista över 
sådana ämnen upprättas. Åtminstone de 
ämnen som utifrån ovan nämnda kriterier för 
säkerhet och biotillgänglighet godkänts av 
Vetenskapliga livsmedelskommittén 
(yttrande av den 12 maj 1999) och som kan 
användas vid tillverkningen av livsmedel för 
alla kategorier inom befolkningen, också
spädbarn, småbarn, gravida kvinnor och 
äldre människor och andra livsmedel för 
särskilda näringsändamål eller i kosttillskott 
bör upptas i denna positivlista.

Or. en
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Motivering

Samma regler måste gälla för vitaminer, mineralämnen och andra biologiskt verksamma 
ämnen. 

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 36
Skäl 14

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 
produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda. 
För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt anses det lämpligt att 
införa vissa begränsningar när det gäller i 
vilka produkter vitaminer och mineralämnen 
får tillsättas, utöver de begränsningar som 
sker naturligt på grund av tekniska hänsyn 
eller som är nödvändiga av säkerhetsskäl 
när de högsta halterna av vitaminer och 
mineralämnen i sådana produkter 
fastställs. Att produkten innehåller vissa 
ämnen (till exempel alkohol) skulle i detta 
sammanhang vara ett lämpligt kriterium
för att inte tillåta tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen. För att undvika 
förvirring hos konsumenterna när det gäller 
det naturliga näringsvärdet hos färskvaror 
bör man heller inte tillåta att vitaminer och
mineralämnen tillsätts i dem.

(14) Om vitaminer, mineralämnen och 
andra ämnen har tillsatts i livsmedel, 
framhåller tillverkarna oftast detta i 
reklamen, och konsumenterna kan därför få 
intrycket att produkterna har ett bättre 
näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 
produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda, 
eftersom de produkter där tillsättningarna 
gjorts är för kaloririka, för feta eller för 
söta. För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt måste det finnas vissa 
begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer, mineralämnen och 
andra ämnen på frivillig väg tillsätts. Att 
produkten innehåller vissa ämnen (till 
exempel alkohol), är, liksom dess 
näringsprofil, lämpliga kriterier för att inte 
tillåta tillsättning av vitaminer, 
mineralämnen och andra ämnen. När man 
fastställer en näringsprofil kan man beakta 
mängden av olika näringsämnen och 
ämnen med en näringsmässig eller 
fysiologisk effekt, särskilt fett, mättat fett, 
transfettsyror, salt, natrium och socker, 
som enligt rekommendationerna inte bör 
utgöra en alltför stor del av den totala 
kosten, eller fleromättade och 
enkelomättade fetter, andra tillgängliga 
kolhydrater än socker, vitaminer, 
mineralämnen, protein och kostfibrer. När 
näringsprofilerna bestäms skall de olika 
kategorierna av livsmedel och deras andel 
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av och betydelse för den totala kosten 
beaktas. Det kan hända att man måste 
bevilja undantag från skyldigheten att 
respektera etablerade näringsprofiler när 
det gäller vissa livsmedel eller kategorier av 
livsmedel, beroende på vilken betydelse de 
har och hur stor andel de utgör av 
befolkningens kost. För att undvika 
förvirring hos konsumenterna när det gäller 
det naturliga näringsvärdet hos färskvaror 
får man inte tillåta att vitaminer,
mineralämnen och andra ämnen tillsätts i 
dem.

Or. en

Motivering

Den text som tillagts kommer från skäl 6 och 7 i kommissionens förslag om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (KOM(2003)0424). Avsikten är att de 
bägge förordningarna skall likna varandra avsevärt. Tillsättning av vitaminer och  
mineralämnen bör inte tillåtas i produkter som innehåller mycket mättat fett, transfettsyror, 
socker, salt och dylikt. Mindre hälsosamma livsmedel kan maskeras såsom hälsosamma 
livsmedel genom att man gör olika tillsatser till dem och det kunde vara förvirrande för 
konsumenterna. Detsamma gäller tillsättning av vissa biologiskt verksamma ämnen till 
livsmedel.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis 

Ändringsförslag 37
Skäl 14

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 
produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda. 
För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt anses det lämpligt att införa 
vissa begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer och mineralämnen får 

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 
produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda. 
För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt anses det lämpligt att införa 
vissa begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer och mineralämnen får 
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tillsättas, utöver de begränsningar som sker 
naturligt på grund av tekniska hänsyn eller 
som är nödvändiga av säkerhetsskäl när de 
högsta halterna av vitaminer och 
mineralämnen i sådana produkter fastställs. 
Att produkten innehåller vissa ämnen (till 
exempel alkohol) skulle i detta sammanhang 
vara ett lämpligt kriterium för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen. 
För att undvika förvirring hos 
konsumenterna när det gäller det naturliga 
näringsvärdet hos färskvaror bör man heller 
inte tillåta att vitaminer och mineralämnen 
tillsätts i dem.

tillsättas, utöver de begränsningar som sker 
naturligt på grund av tekniska hänsyn eller 
som är nödvändiga av säkerhetsskäl när de 
högsta halterna av vitaminer och 
mineralämnen i sådana produkter fastställs. 
Att produkten innehåller vissa ämnen (till 
exempel alkohol) skulle i detta sammanhang 
vara ett lämpligt kriterium för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen. 
Undantag från förbudet mot tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen till 
alkoholhaltiga drycker bör beviljas bara för 
att skydda traditionella recept på 
märkesvaror och inga påståenden får göras 
om att sådana tillsättningar vore till nytta 
ur närings- eller hälsosynvinkel. För att 
undvika förvirring hos konsumenterna när 
det gäller det naturliga näringsvärdet hos 
färskvaror bör man heller inte tillåta att 
vitaminer och mineralämnen tillsätts i dem.

Or. en

Motivering

I Förenade kungariket har man en lång tradition med ett slags hälsoviner (”tonic wines”) 
som går ut på att vissa mineralämnen tillsätts (röd)viner, utgående från recept från 
1800-talet. I dag kännetecknas dessa produkter av att det tillsatts mineralämnen till dem, men 
detta görs inte för att berika produkterna och inga påståenden görs heller om dem. 
Ändringsförslaget skulle, om det antas, öppna möjligheter för fortsatt produktion av sådana 
viner, dock så, att det skulle finnas begränsningar för hur stora mängder mineralämnen det 
fick tillsättas dem och med betonande av att det inte fick göras några näringspåståenden eller 
hälsopåståenden om dem.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis 

Ändringsförslag 38
Skäl 14

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt har 
fysiologiska eller hälsorelaterade fördelar 
jämfört med liknande produkter eller andra 
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produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda. 
För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt anses det lämpligt att införa 
vissa begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer och mineralämnen får 
tillsättas, utöver de begränsningar som sker 
naturligt på grund av tekniska hänsyn eller 
som är nödvändiga av säkerhetsskäl när de 
högsta halterna av vitaminer och 
mineralämnen i sådana produkter fastställs. 
Att produkten innehåller vissa ämnen (till 
exempel alkohol) skulle i detta sammanhang 
vara ett lämpligt kriterium för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen. 
För att undvika förvirring hos 
konsumenterna när det gäller det naturliga 
näringsvärdet hos färskvaror bör man heller 
inte tillåta att vitaminer och mineralämnen 
tillsätts i dem.

produkter utan tillsatta näringsämnen. Detta 
kan få konsumenterna att fatta beslut som 
utan denna grund inte skulle vara önskvärda. 
För att motverka denna potentiella icke 
önskvärda effekt anses det lämpligt att införa 
vissa begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer och mineralämnen får 
tillsättas, utöver de begränsningar som sker 
naturligt på grund av tekniska hänsyn eller 
som är nödvändiga av säkerhetsskäl när de 
högsta halterna av vitaminer och 
mineralämnen i sådana produkter fastställs. 
Att produkten innehåller vissa ämnen (till 
exempel alkohol) skulle i detta sammanhang 
vara ett lämpligt kriterium för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen. 
Undantag från förbudet mot tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen till 
alkoholhaltiga drycker bör beviljas bara om 
det behövs för att ange äktheten hos 
produkterna och därmed motverka 
bedrägerier. För att undvika förvirring hos 
konsumenterna när det gäller det naturliga 
näringsvärdet hos färskvaror bör man heller 
inte tillåta att vitaminer och mineralämnen 
tillsätts i dem.

Or. en

Motivering

Man måste kunna fortsätta använda vitaminer och mineralämnen för att ange äktheten hos 
spritdrycker. Rusdrycksindustrin (gin, vodka etc) använder ett antal ämnen som kemiska 
markörer i märkesprodukter för att det skall gå att bekräfta äktheten hos dem. Sådana 
markörer är ett viktigt motmedel mot efterapningar av spritdrycker, som kan vara farliga för 
konsumenternas hälsa, eftersom de kan innehålla okontrollerade ingredienser såsom metanol 
och som dessutom varje år vållar de seriösa tillverkarna kännbara förluster.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 39
Skäl 15

(15) För höga intag av vitaminer och 
mineralämnen kan leda till skadliga effekter, 
vilket betyder att det i förekommande fall 

(15) För höga intag av vitaminer och 
mineralämnen kan leda till skadliga effekter, 
vilket betyder att det i förekommande fall 
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måste fastställas säkra högsta halter för 
dessa när de tillsätts i livsmedel. Dessa 
halter måste vara sådana att normal 
användning av produkten i enlighet med de 
anvisningar som tillverkaren tillhandahåller 
och i samband med varierad kost inte 
medför någon risk för konsumenten. De 
högsta halterna bör därför motsvara de totala 
högsta säkra halterna av vitaminer och
mineralämnen som förekommer naturligt i 
livsmedlet och/eller tillsätts i livsmedlet av 
tekniska eller andra skäl.

måste tas en restriktiv hållning till 
berikandet av livsmedel och fastställas säkra 
högsta halter för dessa när de tillsätts i 
livsmedel. Dessa halter måste vara sådana 
att normal användning av produkten i 
enlighet med de anvisningar som 
tillverkaren tillhandahåller och i samband 
med varierad kost inte medför någon risk för 
konsumenten. De högsta halterna bör därför
motsvara de totala högsta säkra halterna av 
vitaminer, mineralämnen och andra ämnen
som förekommer naturligt i livsmedlet 
och/eller tillsätts i livsmedlet av tekniska 
eller andra skäl.

Or. en

Motivering

Samma regler måste gälla för vitaminer, mineralämnen och andra ämnen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 40
Skäl 16

(16) När dessa högsta halter och eventuella 
andra villkor som begränsar tillsättningen av 
dem i livsmedel fastställs, bör man därför ta 
hänsyn till de säkra övre nivåerna av dessa 
vitaminer och mineralämnen som fastställts 
genom vetenskaplig riskbedömning 
utgående från allmänt vedertagna 
vetenskapliga rön och eventuellt intag via 
andra livsmedel. Vederbörlig hänsyn bör 
även tas till det rekommenderade intaget av 
vitaminer och mineralämnen. Där det är 
nödvändigt att för vissa vitaminer och 
mineralämnen införa begränsningar på de 
livsmedel vari dessa kan tillsättas, bör 
prioriteringen ske utifrån syftet för 
tillsättningen och vilken andel livsmedlet 
utgör av den totala kosten.

(16) När dessa högsta halter och eventuella 
andra villkor som begränsar tillsättningen av 
dem i livsmedel fastställs, bör man därför ta 
hänsyn till de säkra övre nivåerna av dessa 
vitaminer och mineralämnen som fastställts 
genom vetenskaplig riskbedömning 
utgående från allmänt vedertagna 
vetenskapliga rön och eventuellt intag via 
andra livsmedel. Vederbörlig hänsyn bör 
även tas till det rekommenderade intaget av 
vitaminer och mineralämnen. Där det är 
nödvändigt att för vissa vitaminer och 
mineralämnen införa begränsningar på de 
livsmedel vari dessa kan tillsättas (t.ex. 
tillsättningen av jod endast till salt), bör 
prioriteringen ske utifrån syftet för 
tillsättningen och vilken andel livsmedlet 
utgör av den totala kosten.

Or. de
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Motivering

För att säkra att harmoniseringen av tillsättningen av jod till salt i Europa överensstämmer 
med det världsomfattande systemet med tillsättning av jod till salt för att förhindra sjukdomar 
förorsakade av jodbrist.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González 

Ändringsförslag 41
Skäl 20a (nytt)

(20a) Artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget 
medger ett undantag från principen om fri 
rörlighet för varor inom gemenskapen. 
Detta undantag kan åberopas av nationella 
myndigheter förutsatt att vissa villkor 
uppfylls.
Då nationella myndigheter utövar sin 
fördragsfästa rätt att skydda folkhälsan 
måste de följa proportionalitetsprincipen. 
Det åligger de nationella myndigheterna att 
påvisa att deras föreskrifter är nödvändiga 
för att erbjuda ett effektivt skydd utgående 
från en ingående riskbedömning. De måste 
se till att den påstådda faktiska risken för 
folkhälsan förefaller tillräckligt väl belagd 
utgående från de senaste vetenskapliga rön 
som finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Tillsättning av vitaminer och mineraler till livsmedel får förbjudas endast om det 
vetenskapligt kan beläggas att detta medför en allvarlig risk för folkhälsan. Detta återspeglar 
även Europeiska domstolens rättspraxis på senaste tid (dom av den 5 februari 2004 i 
mål C-24/00, kommissionen mot Frankrike).

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och John Bowis

Ändringsförslag 42
Artikel 1, punkt 2

2. Bestämmelserna avseende vitaminer och 
mineralämnen i denna förordning skall inte 

2. Bestämmelserna i denna förordning skall 
inte gälla kosttillskott som omfattas av 
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gälla kosttillskott som omfattas av 
direktiv 2002/46/EG.

direktiv 2002/46/EG.

Or. en

Motivering

Kosttillskott somfattas redan av direktiv 2002/46/EG. Enligt detta direktiv skall Europeiska 
kommissionen avlägga rapport inför Europaparlamentet och rådet senast den 12 juli 2007 om 
huruvida det är lämpligt att fastställa särskilda regler över andra kategorier av 
näringsämnen eller ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Det ter sig därför 
olämpligt att vissa slag av ingredienser i en livsmedelskategori skall tas upp i två olika 
rättsakter.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 43
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Bestämmelserna om vitaminer och 
mineralämnen i denna förordning skall 
inte gälla praxis för uppfödning eller 
odling före slakt eller skörd, som omfattas 
av annan gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Förordningen bör inte gälla för växter eller djur där nivån av vissa näringsämnen höjts 
genom olika former av praxis vid odling eller uppfödning.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 44
Artikel 1, punkt 3, led da (nytt)

(da) Särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om dricksvatten.

Or. en

Motivering

Dricksvatten är ett livsmedel och bör omfattas av denna förordning.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 45
Artikel 2, punkt 1

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 46
Artikel 2, punkt 4, inledningen

(4) berikning: tillsättning av en eller flera 
vitaminer och/eller ett eller flera 
mineralämnen i ett livsmedel oberoende av 
om de vanligen ingår i livsmedlet, för att ta 
hänsyn till en eller flera av följande faktorer:

(4) berikning: tillsättning av en eller flera 
vitaminer och/eller ett eller flera 
mineralämnen i ett livsmedel oberoende av 
om de vanligen ingår i livsmedlet, för att ta 
hänsyn till en eller flera av exempelvis
följande faktorer:

Or. de

Motivering

De faktorer som räknas upp i led a–c är inte de enda orsakerna till att tillsättning gjorts.

Ändringsförslag från Karin Scheele 

Ändringsförslag 47
Artikel 2, punkt 4a (ny)

(4a) andra ämnen: biologiskt verksamma 
ämnen som utvinns antingen genom 
extrahering eller syntes, har en påvisad 
fysiologisk verkan och kan ingå i 
tillsättningar till livsmedel och inte 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya 
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livsmedel och nya livsmedelsingredienser

Or. de

Motivering

I bilagorna I och II räknas det upp vilka vitaminer och mineraler som får tillsättas livsmedel. 
Därför måste förordningen också ha en definition av ”andra ämnen”. Detta ändringsförslag 
är avsett att ersätta ändringsförslag i förslaget till betänkande och inriktar sig inte längre på 
en ”näringsfysiologisk verkan”  utan på en” fysiologisk verkan”. På det sättet får man också 
med sådana ämnen som koffein.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 48
Artikel 3, punkt 2, led a

(a) Återställande och/eller (a) Återställande om ett livsmedel utpekats 
som en viktig källa till essentiella 
näringsämnen inom 
livsmedelsförsörjningen. Ett livsmedel skall 
anses som en viktig källa till ett essentiellt 
näringsämne om den ätliga delen av det, 
före förädling, lagring och hantering,
innehåller 10 procent eller mer av det 
rekommenderade dagliga intaget av detta 
näringsämne. 

Or. en

Motivering

För att kryphål skall kunna undvikas måste det anges klart i vilka fall det är acceptabelt med 
återställande. Enligt Codex Alimentarius är återställande av relevans i de fall ett livsmedel 
utpekats som en viktig källa till väsentliga näringsämnen inom livsmedelsförsörjningen. Det 
föreslagna värdet är identiskt med värdet i Codex Alimentarius’ allmänna principer för 
tillsättning av essentiella näringsämnen i livsmedel (General Principles for the Addition of 
Essential Nutrients to Foods).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 49
Artikel 3, punkt 2, led a
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(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 50
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Tillsats av vitaminer och mineralämnen 
i livsmedel får inte användas för att 
vilseleda eller lura konsumenten med 
avseende på livsmedlets näringsvärde, vare 
sig när det gäller märkning, presentation, 
reklam eller själva tillsatsen.

Or. sv

Motivering

Paragrafen om vilseledande i artikel 8 (p.2) är så viktig att den bör flyttas från artikel 8 till 
artikel 3 där villkor för tillsättning av vitaminer och mineralämnen listas.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 51
Artikel 3, punkt 3

3. Tillämpningsbestämmelser för tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen i livsmedel 
för återställande och näringsmässig 
likvärdighet hos ersättningslivsmedel får vid 
behov antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 16.2.

3. Tillämpningsbestämmelser för tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen i livsmedel 
för återställande och näringsmässig 
likvärdighet hos ersättningslivsmedel får vid 
behov antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 16.2, efter att myndighetens 
utlåtande inhämtats. Innan 
tillämpningsbestämmelserna utfärdats skall 
kommissionen samråda med berörda 
grupper, framför allt livsmedelsindustrin 
och konsumentorganisationer.
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Or. de

Motivering

Utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är liksom samråd med 
berörda grupper nödvändigt för att målen med denna förordning skall nås.

Ändringsförslag från John Bowis och Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 52
Artikel 3, punkt 3

3. Tillämpningsbestämmelser för tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen i livsmedel 
för återställande och näringsmässig 
likvärdighet hos ersättningslivsmedel får vid 
behov antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 16.2.

3. Tillämpningsbestämmelser för tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen i livsmedel 
för återställande och näringsmässig 
likvärdighet hos ersättningslivsmedel får vid 
behov antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 16.2. Kommissionen skall, innan 
sådana bestämmelser antas, samråda med 
berörda parter, framför allt inom 
livsmedelsbranschen samt 
konsumentgrupper.

Or. en

Motivering

Sådant samråd behövs för att inte syftena med förordningen skall ställas på spel.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan 

Ändringsförslag 53
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Villkor för tillsättning av andra ämnen 

1. Endast andra ämnen av det slag som 
anges i bilaga 3, får tillsättas livsmedel som 
omfattas av bestämmelserna i denna 
förordning.
2. Kommissionen skall inom två år efter 
antagandet av denna förordning, i enlighet 
med det förfarande som fastställts i 
artikel 16.2, fastställa kriterier och villkor 
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för användningen av andra ämnen som får 
använda som ingredienser i berikade 
livsmedel. Dessa kriterier och villkor skall 
fastställas utgående från behovet av 
försiktighet av omsorg om folkhälsan samt 
för att inte konsumenterna skall vilseledas.
3. Ändringar i de förteckningar som avses i 
punkt 1 skall antas i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

I fråga om berikade livsmedel är det ett krav av försiktighetsskäl att det fastställs jämförbara 
bestämmelser för vitaminer, mineralämnen och andra ämnen. Medan bestämmelser för 
vitaminer och mineralämnen redan omfattas av annan lagstiftning behövs rådgivning från 
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens vetenskapsmän för andra livsmedel.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 54
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Villkor för tillsättning av andra ämnen 

1. Endast vissa andra ämnen, som anges i 
bilaga 3, får tillsättas livsmedel som 
omfattas av bestämmelserna i denna 
förordning.
2. Kommissionen skall inom två år efter 
antagandet av denna förordning, i enlighet 
med det förfarande som fastställts i 
artikel 16.2, fastställa kriterier och villkor 
för användningen av vissa andra ämnen 
som får användas som ingredienser i 
berikade livsmedel. Dessa kriterier och 
villkor skall fastställas utgående från 
behovet av försiktighet av omsorg om 
folkhälsan samt för att inte konsumenterna 
skall vilseledas.
3. Ändringar i de förteckningar som avses i 
punkt 1 skall antas i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 16.2.
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Or. en

Motivering

I fråga om berikade livsmedel är det ett krav av försiktighetsskäl att det fastställs jämförbara 
bestämmelser för vitaminer, mineralämnen och andra ämnen. Medan bestämmelser för 
vitaminer och mineralämnen redan omfattas av annan lagstiftning behövs rådgivning från 
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens vetenskapsmän för andra livsmedel.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 55
Artikel 4, stycke 1

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till (sju år
efter det att denna förordning trätt i kraft) på 
sina respektive territorier tillåta användning 
av vitaminer och mineralämnen som inte tas 
upp på förteckningen i bilaga 1 eller i andra 
former än de som anges i bilaga 2 förutsatt 
att

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till 
(30 månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft) på sina respektive territorier 
tillåta användning av vitaminer,
mineralämnen och andra ämnen som inte 
tas upp på förteckningen i bilaga 1 eller i 
andra former än de som anges i bilaga 2 och 
bilaga 3 förutsatt att

Or. en

Motivering

Konsumentskyddet kräver övervakning både av vitaminer/mineralämnen och andra ämnen 
och därför måste de tas upp på en positivlista. Det finns ingen orsak till att andra ämnen 
skulle behandlas annorlunda än vitaminer och mineralämnen, vilket framgår om man erinrar 
sig att många andra biologiskt verksamma ämnen kan vara betänkliga för människors hälsa, 
såsom koffein eller johannesört.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan 

Ändringsförslag 56
Artikel 4, stycke 1

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till (sju år 
efter det att denna förordning trätt i kraft) på 
sina respektive territorier tillåta användning 

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till (sju år 
efter det att denna förordning trätt i kraft) på 
sina respektive territorier tillåta användning 
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av vitaminer och mineralämnen som inte tas 
upp på förteckningen i bilaga 1 eller i andra 
former än de som anges i bilaga 2 förutsatt 
att

av vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen som inte tas upp på förteckningen i 
bilaga 1 eller i andra former än de som anges 
i bilaga 2 och bilaga 3 förutsatt att

Or. en

Motivering

Konsumentskyddet kräver övervakning både av vitaminer/mineralämnen och andra ämnen 
och därför måste de tas upp på en positivlista. Det finns ingen orsak till att andra ämnen 
skulle behandlas annorlunda än vitaminer och mineralämnen, vilket framgår om man erinrar 
sig att många andra biologiskt verksamma ämnen kan vara betänkliga för människors hälsa, 
såsom koffein eller johannesört.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 57
Artikel 4, led ba (nytt)

(ba) ämnet i fråga inte används vid 
obligatoriskt tilldelning av läkemedel till 
allmänheten

Or. en

Motivering

Masstilldelning av läkemedel till hela befolkningsgrupper utan åtskillnad bör inte tillåtas om 
det inte kan vetenskapligen bevisas att detta intemedför några skadeverkningar för hälsan hos 
känsliga befolkningsgrupper, såsom nyfödda och småbarn.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 58
Artikel 4, punkt 1a (ny)

(1a) Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka vitaminer och 
mineralämnen som får användas på deras 
territorium fastän de inte anges i bilaga 1, 
eller i former som inte anges i bilaga 2. 
Kommissionen skall göra dessa 
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upplysningar tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

En nödvändig förutsättning för rättssäkerhet och förutsägbarhet för marknadens aktörer är 
att systemet medger insyn så att aktörerna kan överblicka vilka ämnen som får respektive inte 
får tillsättas livsmedel i var och en av EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 59
Artikel 4, led b, stycke 2

Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna 
i fördraget även i fortsättningen tillämpa 
gällande nationella begränsningar av eller 
förbud mot handel med livsmedel som 
tillsatts vitaminer och mineralämnen som 
inte förtecknas i bilaga 1 eller i former som 
inte förtecknas i bilaga 2.

Under övergångsperioden får andra 
medlemsstater, av omsorg om allmän 
säkerhet  och enligt bestämmelserna i 
fördraget även i fortsättningen tillämpa 
gällande nationella begränsningar av eller 
förbud mot handel med livsmedel som 
tillsatts vitaminer och mineralämnen som 
inte förtecknas i bilaga 1 eller i former som 
inte förtecknas i bilaga 2. Medlemsstaterna 
skall hålla kommissionen underrättad om 
eventuella sådana nationella 
begränsningar och kommissionen skall 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead och Linda McAvan 

Ändringsförslag 60
Artikel 4, led b, stycke 2

Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna i 
fördraget även i fortsättningen tillämpa 
gällande nationella begränsningar av eller 
förbud mot handel med livsmedel som 
tillsatts vitaminer och mineralämnen som 
inte förtecknas i bilaga 1 eller i former som 

Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna i 
fördraget även i fortsättningen tillämpa 
gällande nationella begränsningar av eller 
förbud mot handel med livsmedel som 
tillsatts vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen som inte förtecknas i bilaga 1 eller i 
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inte förtecknas i bilaga 2 former som inte förtecknas i bilaga 2

Or. en

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 61
Artikel 5

Artikel 5 utgår
Begränsningar för tillsättning av vitaminer 

och mineralämnen
Vitaminer och mineralämnen får inte 
tillsättas i
a) icke behandlade färskvaror, bland annat 
frukt, grönsaker, kött och fisk,
b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol.
Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens. 

Or. de

Motivering

Förbud mot tillsättning till vissa livsmedel utan att det sägs något som helst om under vilka 
förutsättningar förbudet skall gälla, det är oacceptabelt. På det sättet skapar man ett 
prejudikat som gör det möjligt att införa förbud av omsorg om säkerheten, utan att det finns 
några vetenskapligt påvisade grunder för detta.

Likaså måste man tillbakavisa tanken på att man skulle få totalförbjuda tillsättning till 
ytterligare livsmedel eller livsmedelskategorier genom kommittéförfarandet. Åtgärder av typ 
produktionsförbud, som berör de grundläggande rättigheterna, är inga 
genomförandeåtgärder som det får beslutas om i kommittéförfarande.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt 

Ändringsförslag 62
Artikel 5, led b och stycke 2



AM\558569SV.doc 21/59 PE 353.662v02-00

SV

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol.
Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

Vissa andra livsmedel eller 
livsmedelskategorier som inte får tillsättas 
vitaminer och mineralämnen får fastställas i 
enlighet med förfarandet i artikel 16.2 och 
mot bakgrund av vetenskaplig evidens, i den 
mån det föreligger en risk för folkhälsan.

Or. de

Motivering

Förbud kan komma i fråga endast om det föreligger en risk för folkhälsan om det acceptabla 
dagliga intaget överskrids.

Ändringsförslag från John Bowis, Linda McAvan och Phillip Whitehead 

Ändringsförslag 63
Artikel 5, led b

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol.

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol, utom, och med 
stöd av undantag från artikel 3.2, i
- traditionella produkter i mängder som 
inte överskrider 0,5 vikt-/volymprocent
och förutsatt att inga näringspåståenden 
och hälsopåståenden görs om dem.

Or. en

Motivering

I Förenade kungariket har man en lång tradition med ett slags hälsoviner (”tonic wines”) 
som går ut på att vissa mineralämnen tillsätts (röd)viner, utgående från recept från 
1800-talet. I dag kännetecknas dessa produkter av att det tillsatts mineralämnen till dem, men 
detta görs inte för att berika produkterna och inga påståenden görs heller om dem. 
Ändringsförslaget skulle, om det antas, öppna möjligheter för fortsatt produktion av sådana 
viner, dock så, att det skulle finnas begränsningar för hur stora mängder mineralämnen det 
fick tillsättas dem och med betonande av att det inte fick göras några näringspåståenden eller 
hälsopåståenden om dem.
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Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis 

Ändringsförslag 64
Artikel 5, led b

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol.

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol, utom, och med 
stöd av undantag från artikel 3.2.

- såsom indikatorer på äktheten, i mängder 
som inte överstiger 600 delar per miljard 
per enskilt ämne.

Or. en

Motivering

Man måste kunna fortsätta använda vitaminer och mineralämnen för att ange äktheten hos 
spritdrycker. Rusdrycksindustrin (gin, vodka etc.) använder ett antal ämnen som kemiska 
markörer i märkesprodukter för att det skall gå att bekräfta äktheten hos dem. Sådana 
markörer är ett viktigt motmedel mot efterapningar av spritdrycker, som kan vara farliga för 
konsumenternas hälsa, eftersom de kan innehålla okontrollerade ingredienser såsom metanol 
och som dessutom varje år vållar de seriösa tillverkarna kännbara förluster.

Ändringsförslag från Åsa Westlund 

Ändringsförslag 65
Artikel 5, led b

b) drycker som innehåller minst 
1,2 volymprocent alkohol.

b) livsmedel och drycker som innehåller 
minst 1,2 volymprocent alkohol.

Or. sv

Motivering

I dag kan även livsmedel innehålla alkohol. Ett sådant försåtligt exempel är glass med 
alkohol som dessutom marknadsförs till barn.

Ändringsförslag från Åsa Westlund 

Ändringsförslag 66
Artikel 5, led ba (nytt)

ba) kakao- och chokladvaror enligt 
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definitioner i direktiv 2000/36/EG.

Or. sv

Motivering

Det är olämpligt att berika vissa livsmedel med vitaminer och mineralämnen. Detta skulle 
nämligen kunna uppmuntra konsumtion av livsmedel som riskerar leda till en sämre 
folkhälsa.

Ändringsförslag från Åsa Westlund 

Ändringsförslag 67
Artikel 5, led bb (nytt)

bb) konfektyrvaror.

Or. sv

Ändringsförslag från Åsa Westlund 

Ändringsförslag 68
Artikel 5, led bc (nytt)

bc) socker i olika former enligt definitioner 
i direktiv 2001/111/EG.

Or. sv

Ändringsförslag från Åsa Westlund 

Ändringsförslag 69
Artikel 5, led bd (nytt)

bd) läskedrycker.

Or. sv
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 70
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens om att det 
föreligger en risk för folkhälsan, efter att 
livsmedelssäkerhetsmyndighetens utlåtande 
inhämtats.

Or. de

Motivering

Förbud mot tillsättning är motiverade endast om det finns vetenskaplig evidens från 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om att det föreligger en risk för folkhälsan.  

Ändringsförslag från Chris Davies och John Bowis 

Ändringsförslag 71
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

Beslut om vilka andra livsmedel eller 
livsmedelskategorier som inte får tillsättas 
vitaminer och mineralämnen skall bygga på 
omsorg om allmän säkerhet och får fattas i 
enlighet med förfarandet i artikel 16.2 och 
mot bakgrund av vetenskaplig evidens.

Or. en

Motivering

Så att begränsningar inte skall införas annat än när det finns ett verkligt och välgrundat 
behov av dem.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 72
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
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mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens. Förbud får 
utfärdas endast som ett resultat av 
EU:s förfaranden för riskutvärdering samt 
yttrande från behörigt vetenskapligt håll, 
enligt vad som fastställts av 
livsmedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Beslut i lagstiftningsväg måste vara vetenskapligt hållbara och underställas behörig 
granskning.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 73
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens, varvid ett förbud 
kan utfärdas endast om  det föreligger en 
risk för folkhälsan.

Or. de

Motivering

Tillsättning av vitaminer och mineralämnen till vissa livsmedel eller livsmedelskategorier  
bör förbjudas endast om  det på vetenskaplig grund kan adekvat påvisas att det föreligger en 
faktisk folkhälsorisk om dessa vitaminer och mineralämnen tillsätts livsmedlen. Detta 
stämmer även överens med Europeiska domstolens rättspraxis på senaste tid (dom av den 
5 februari 2004 i mål C-24/00, kommissionen mot Frankrike).

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 74
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
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som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens.

som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och mot bakgrund 
av vetenskaplig evidens, varvid ett förbud 
kan utfärdas endast om  tillsättningen av 
vitaminer och mineralämnen innebär en 
risk för folkhälsan.

Or. de

Motivering

Tillsättning av vitaminer och mineralämnen till vissa livsmedel eller livsmedelskategorier  
bör förbjudas endast om  det på vetenskaplig grund kan adekvat påvisas att det föreligger en 
faktisk folkhälsorisk om dessa vitaminer och mineralämnen tillsätts livsmedlen. Detta 
stämmer även överens med Europeiska domstolens rättspraxis på senaste tid (dom av den 
5 februari 2004 i mål C-24/00, kommissionen mot Frankrike).

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 75
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Andra ämnen som är tillåtna eller 

underkastade begränsningar
1. Kommissionen skall senast inom två år 
efter antagandet av denna förordning, i 
enlighet med det förfarande som fastställts i 
artikel 16, fastställa vilka ämnen eller 
ingredienser som innehåller ett ämne, som 
varken är vitamin eller mineralämne, som 
får användas i livsmedel och ange dessa 
ämnen eller ingredienser:
a) antingen i del A i bilaga 3, förutsatt att 
tillsättning av ämnet till livsmedel eller 
användning av det vid 
livsmedelsproduktion är tillåten utan 
begränsningar,
b) antingen i del B i bilaga 3, förutsatt att 
tillsättning av ämnet till livsmedel eller 
användning av det vid 
livsmedelsproduktion omfattas av de villkor 
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som överenskommits där. 
2. Berörda parter kan till 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten ingå med 
motiverad ansökan om ändring av bilaga 3.
3. Ändringar av de förteckningar som avses 
i punkt 1 skall antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Vitaminer och mineralämnen som får tillsättas finns uppförda på en positivlista. 
Konsumenterna behöver samma nivå av skydd beträffande biologiskt verksamma ämnen som 
tillsätts till livsmedel för att vissa egenskaper skall uppnås. Extrakt med hormonell verkan (i 
huvudsak fytohormoner) eller biologiskt verksamma ämnen såsom koffein, nikotin eller kinin 
bör noggrant undersökas innan de tillåts som tillsatser i livsmedel. Därför måste det 
utarbetas en positivlista för sådana extraherade eller syntetiserade ämnen, med uppgifter om 
begränsningar för användningen samt högsta tillåtna halter.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis 

Ändringsförslag 76
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
1. Före ...*, skall kommissionen i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2, fastställa 
vilka specifika näringsegenskaper som 
livsmedel eller vissa livsmedelskategorier 
måste ha för att tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen samt föreningar av 
mineral- och icke-mineralämnen och av 
vissa andra ämnen skall tillåtas i dessa.

2. Näringsegenskaperna skall i synnerhet 
definieras genom angivande av hur stora 
kvantiteter av följande näringsmässiga 
beståndsdelar livsmedlet innehåller:

a) nödvändiga aminosyror

b) fetter, mättade fettsyror, transfettsyror

c) kolhydrater



PE 353.662v02-00 28/59 AM\558569SV.doc

SV

d) salter/natrium

e) nödvändiga spårämnen

3. Näringsegenskapernas beskrivning skall 
bygga på vetenskaplig kunskap om kost och 
livsmedel och deras betydelse för hälsan, i 
synnerhet den roll som näringsämnen och 
andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk inverkan spelar för kroniska 
sjukdomar.

4. Vid utarbetandet av 
näringsegenskapernas beskrivning skall 
kommissionen samråda med myndigheten 
och höra berörda parter, i synnerhet 
företagare från livsmedelsbranschen och 
konsumentgrupper.
5. Undantag och ändringar som görs för att 
beakta forskningsframsteg på området skall 
beslutas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.
_______________
* 18 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft.

Or. el

Motivering

Näringsämnena måste granskas vart och ett för sig och på grundval av vetenskapliga fakta.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 77
Artikel 6

1. Renhetskriterierna för de ämnen som 
förtecknas i bilaga 2 skall antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2, utom när de 
tillämpas i enlighet med punkt 2.

1. Renhetskriterierna för de ämnen som 
förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 skall antas 
i enlighet med förfarandet i artikel 16.2, 
utom när de tillämpas i enlighet med 
punkt 2.

2. För de ämnen som anges i bilaga 2 skall 
de renhetskriterier gälla som fastställs i 
gemenskapsbestämmelser för användning av 

2. För de ämnen som anges i bilaga 2 och 
bilaga 3 skall de renhetskriterier gälla som 
fastställs i gemenskapsbestämmelser för 



AM\558569SV.doc 29/59 PE 353.662v02-00

SV

sådana ämnen vid tillverkning av livsmedel 
för andra ändamål än dem som anges i denna 
förordning.

användning av sådana ämnen vid 
tillverkning av livsmedel för andra ändamål 
än dem som anges i denna förordning.

3. För de ämnen som förtecknas i bilaga 2, 
och för vilka renhetskriterier inte fastställs i 
gemenskapslagstiftningen, skall de allmänt 
vedertagna renhetskriterier som 
rekommenderas av internationella organ 
tillämpas till dess att 
gemenskapsbestämmelser om 
renhetskriterier antagits, och nationella 
bestämmelser som fastställer strängare 
renhetskriterier får behållas.

3. För de ämnen som förtecknas i bilaga 2 
och bilaga 3, och för vilka renhetskriterier 
inte fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
skall de allmänt vedertagna renhetskriterier 
som rekommenderas av internationella organ 
tillämpas till dess att 
gemenskapsbestämmelser om 
renhetskriterier antagits, och nationella 
bestämmelser som fastställer strängare 
renhetskriterier får behållas.

Or. en

Motivering

Samma säkerhetsbestämmelser bör gälla för vitaminer, mineralämnen och andra ämnen.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 78
Artikel 7, punkt 1, stycke 1

1. När ett vitamin eller ett mineralämne 
tillsätts i livsmedel i de syften som anges i 
artikel 3.2, får den totala mängden av 
vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet i 
den form livsmedlet säljs inte överstiga vissa 
fastställda värden. De högsta halterna för 
koncentrerade och torkade produkter skall 
vara desamma som för livsmedel när de 
bereds för konsumtion enligt tillverkarens 
anvisningar.

1. När ett vitamin eller ett mineralämne 
tillsätts i livsmedel i de syften som anges i 
artikel 3.2, får den totala mängden av 
vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet i 
den form livsmedlet säljs inte överstiga vissa 
fastställda värden. De högsta halterna för 
koncentrerade och torkade produkter skall 
vara desamma som för livsmedel när de 
bereds för konsumtion enligt tillverkarens 
anvisningar. De högsta halterna för varje 
livsmedelskategori skall fastställas på en 
sådan nivå som garanterar att det totala 
intaget från naturliga källor och berikade 
livsmedel samt bidraget från kosttillskott 
inte överskrider den övre toleransgränsen 
för ifrågavarande näringsämne.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att det finns en mekanism som fördelar de halter som tillåts av ett givet ämne på 
särskilda livsmedelskategorier. I och med att de  högsta halterna fastställts till skydd för 
hälsan är en sådan mekanism oumbärlig för att det skall garanteras att konsumenterna inte 
får i sig mera än vad som maximalt är tillåtet.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González 

Ändringsförslag 79
Artikel 7, punkt 1, stycke 2

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel skall fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 inom sex månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft.

Or. es

Motivering

De högsta halterna av vitaminer och mineralämnen måste fastställas inom sex månader om 
man skall nå överensstämmelse med artikel 19 i förordningen, där det fastställs att denna 
förordning skall tillämpas från och med den första dagen i sjätte månaden efter dagen för 
offentliggörandet.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 80
Artikel 7, punkt 1, stycke 2

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 
inom sex månader efter att förordningen 
trätt i kraft fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2.
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Or. de

Motivering 

Högsta och lägsta halter är absolut nödvändiga för konsumenterna och de måste fastställas 
senast sex månader efter att förordningen trätt i kraft.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 81
Artikel 7, punkt 1, stycke 2

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall, 
utgående från omsorg om allmänhetens 
säkerhet, fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2, senast 
sex månader efter att denna förordning 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Begränsningar bör bygga på omsorg om allmänhetens säkerhet.

Högsta och lägsta halter måste fastställas senast inom sex månader, av omtanke om 
konsekvensen med artikel 19 där det står att denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 82
Artikel 7, punkt 1, stycke 2

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 

De högsta halter av vitaminer och 
mineralämnen som avses i punkt 1 i denna 
artikel och eventuella villkor som begränsar 
eller förbjuder tillsättningen av ett visst 
vitamin eller ett visst mineralämne i ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall, 
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fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

utgående från omsorg om allmänhetens 
säkerhet, fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Så att begränsningar inte skall införas annat än när det finns ett verkligt och välgrundat 
behov av dem.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och John Bowis 

Ändringsförslag 83
Artikel 7, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Alla villkor som begränsar tillsättning av 
vitamin eller mineralämnen till ett 
livsmedel eller en livsmedelskategori skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

Or. es

Motivering

Villkor eller begränsningar måste fastställas och motiveras livsmedel för livsmedel med 
hänsyn tagen till noggrant genomtänkta säkerhetsskäl.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 84
Artikel 7, punkt 2, led b

b) Intag av vitaminer och mineralämnen från 
andra källor i kosten.

b) Intag av vitaminer och mineralämnen från 
andra källor i kosten och annorstädes.

Or. en

Motivering

Vissa ämnen, såsom fluor, får man i sig på annat sätt än genom kosten, till exempel via 
tandkräm. Det måste tas hänsyn till vilka sammanlagda mängder folk får i sig.
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Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 85
Artikel 7, punkt 4

4. När de högsta halter som avses i punkt 1 i 
denna artikel fastställs för vitaminer och 
mineralämnen där det rekommenderade 
intaget ligger nära den säkra övre nivån
skall även följande beaktas där så krävs:

4. När de högsta halter som avses i punkt 1 i 
denna artikel fastställs för vitaminer och 
mineralämnen skall även följande beaktas:

a) Kraven på tillsättning av vissa vitaminer 
eller mineralämnen i livsmedel i 
återställande syfte och/eller i syfte att skapa 
näringsmässig likvärdighet hos 
ersättningslivsmedel.

a) Kraven på obligatorisk tillsättning av 
vissa vitaminer och mineralämnen i 
livsmedel på nationell nivå eller 
gemenskapsnivå för att beakta brist på 
vissa vitaminer eller mineralämnen bland 
befolkningen eller enskilda kategorier inom 
den.

b) Enskilda produkters bidrag till den totala 
kosten för befolkningen i allmänhet eller för 
olika befolkningsgrupper.

b) Den enskilda produktens bidrag till den 
totala kosten för befolkningen i allmänhet 
eller för olika befolkningsgrupper.

c) Näringsprofilen hos produkten enligt 
förordning (EG) nr ../2003 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.

c) Näringsprofilen hos livsmedlet.

ca) Kravet på tillsättning av vissa vitaminer 
och mineralämnen i återställande syfte.
Som ett resultat av denna utvärdering skall 
det upprättas en förteckning över vilka 
halter av det enskilda vitaminet eller 
mineralämnet som får tillsättas till de olika 
livsmedelskategorierna och/eller 
livsmedlen.

Or. en

Motivering

Det måste inrättas en mekanism som garanterar konsumentskyddet och samtidigt ger 
näringslivet och de nationella myndigheterna öppna och förutsägbara riktlinjer för 
saluföringen av berikade livsmedel. Detta kunde göras i två etapper. Först skulle Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställa säkra övre nivåer och sedan jämföra dessa med 
intaget av näringsämnet i fråga genom den sedvanliga kosten. Såsom beräkningsgrund skulle 
man då ha dels hur mycket av näringsämnet som på naturlig väg förekommer i kosten och 
dels uppskattningar av befolkningens kostvanor. Det bidrag till det totala intaget som kommer 
från kosttillskotten skulle också tas med. Det är också viktigt att det tas hänsyn till 
skillnaderna i intaget mellan olika åldersgrupper liksom också att barn och ungdomar är 



PE 353.662v02-00 34/59 AM\558569SV.doc

SV

känsligare för skadeverkningarna av vissa näringsämnen.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 86
Artikel 7, punkt 4, led a

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle och Horst Schnellhardt 

Ändringsförslag 87
Artikel 7, punkt 4, led c

c) Näringsprofilen hos produkten enligt 
förordning (EG) nr ../2003 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Behövs inte i denna förordning, eftersom den skall handla om säkerhet och inte om 
konsumentupplysning.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 88
Artikel 7, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Det angivna innehållet av vitaminer och 
mineralämnen skall mätas vid utgången av 
produktens hållbarhetstid och bedömas 
utgående från acceptabla toleransnivåer.
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Or. en

Motivering

Hur näringsprofiler skall sammanställas, det är en fråga som hör hemma i förslaget  om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. 

Det är mycket viktigt att det står i förordningen vid vilken tidpunkt som innehållet av 
vitaminer eller mineralämnen skall mätas, alltså om det skall handla om de halter som 
tillsätts produkten eller halterna vid utgången av produktens hållbarhetstid. I det senare fallet 
kommer det ibland att behöva tillsättas större mängder vitamin vid tillverkningen för att 
halten vid hållbarhetstidens utgång faktiskt skall vara den som angivits. Man måste komma 
överens om den acceptabla toleransnivån för varje vitamin och mineralämne och den måste 
tas med i beräkningen då det fastställs vad som skall anses som en säker nivå.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 89
Artikel 7, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall fastställa de högsta 
halter som anges i punkt 1 och det 
rekommenderade dagliga intaget på 
grundval av 
livsmedelssäkerhetsmyndighetens 
bedömning. Kommissionen skall dessutom 
utarbeta en förteckning på hur mycket 
olika livsmedelskategorier får innehålla av 
vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen. Dessa gränsvärden samt 
fördelningsnycklar skall offentliggöras.

Or. da

Motivering

För att undvika missbruk av vitaminer och  mineralämnen bör det fastställas trygga högsta 
halter. På det sättet ger man kommissionen och livsmedelstillverkarna det faktiska ansvaret. 
Annars väntar man sig ju att konsumenterna själva skall hålla reda på hur stora procentuella 
andelar de förtärt av olika vitaminer och  mineralämnen. Sådant är inte realistiskt och därför 
kan det bli till skada för folkhälsan.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, John Bowis och Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 90
Artikel 7, punkt 5

5. Tillsättning av vitaminer eller 
mineralämnen i livsmedel i berikningssyfte 
skall leda till att livsmedlet innehåller 
åtminstone en betydande mängd vitaminer 
eller mineralämnen enligt definitionen i 
bilagan till direktiv 90/496/EEG. Trots vad 
som föreskrivs om de betydande mängder 
som avses ovan skall de lägsta halterna, 
inbegripet eventuella lägre halter, för 
särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier fastställas enligt 
förfarandet i artikel 16.2.

5. Tillsättning av vitaminer eller 
mineralämnen i livsmedel i berikningssyfte 
skall leda till att livsmedlet innehåller 
åtminstone en betydande mängd vitaminer 
eller mineralämnen, alltså 15 procent av 
referensvärdet för näringsämnet per 100 g 
(fasta ämnen) eller 7,5 procent av 
referensvärdet för näringsämnet per 100 ml 
(flytande ämnen) eller 5 procent av 
referensvärdet för näringsämnet per 
100 kcal (12 procent av referensvärdet för 
näringsämnet per 1 MJ) eller 15 procent av 
referensvärdet för näringsämnet per 
portion. Trots vad som föreskrivs om de 
betydande mängder som avses ovan skall de 
lägsta halterna, inbegripet eventuella lägre 
halter, för särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier fastställas enligt 
förfarandet i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Referensnivåerna bör ordnas utgående från riktlinjerna i Codex Alimentarius så att olika 
nivåer gäller för fasta respektive flytande ämnen, eftersom storleken på portionerna brukar 
vara större för flytande ämnen än fasta ämnen.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 91
Artikel 7, punkt 5

5. Tillsättning av vitaminer eller 
mineralämnen i livsmedel i berikningssyfte 
skall leda till att livsmedlet innehåller 
åtminstone en betydande mängd vitaminer 
eller mineralämnen enligt definitionen i 
bilagan till direktiv 90/496/EEG. Trots vad 
som föreskrivs om de betydande mängder 
som avses ovan skall de lägsta halterna, 
inbegripet eventuella lägre halter, för 

5. Tillsättning av vitaminer eller 
mineralämnen i livsmedel i berikningssyfte 
skall leda till att livsmedlet innehåller 
åtminstone en betydande mängd vitaminer 
eller mineralämnen enligt definitionen i 
bilagan till direktiv 90/496/EEG. För 
drycker bör 7,5 procent av rekommenderat 
dagligt intag fastställas såsom betydande 
mängd, oavsett om dryckesförpackningen 
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särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier fastställas enligt 
förfarandet i artikel 16.2.

innehåller en eller flera portioner. Trots 
vad som föreskrivs om de betydande 
mängder som avses ovan skall de lägsta 
halterna, inbegripet eventuella lägre halter, 
för särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier fastställas enligt 
förfarandet i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Eftersom drycker konsumeras i större mängder åt gången än livsmedel i fast form är detta en 
lämpligare nivå och står i direkt relation till den förtärda mängden. Dessutom avhjälps den 
förvirrande situation som råder i dag, där formuleringen på förpackningar med en enda 
portion är annorlunda än på stora förpackningar med flera portioner.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead och Linda McAvan 

Ändringsförslag 92
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Högsta och lägsta halter av andra ämnen
1. Kommissionen skall inom två år efter 
antagandet av denna förordning, i enlighet 
med det förfarande som fastställts i artikel 
16.2, fastställa högsta och lägsta halter av 
andra ämnen som får användas som 
ingredienser i berikade livsmedel.
2. Vid fastställandet av högsta halter av det 
slag som avses i punkt 1 skall det tas 
hänsyn till följande: 
a) Övre nivåer för intaget av andra ämnen, 
fastställda genom vetenskaplig 
riskbedömning utgående från allmänt 
vedertagna vetenskapliga rön, vid behov 
med hänsyn tagen till att olika 
konsumentgrupper är olika känsliga.
b) Intaget av andra ämnen från andra 
källor i kosten.
3. Ändringar i förteckningar av det slag 
som avses i punkt 1 skall antas i enlighet 
med det förfarande som fastställts i 
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artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Samma säkerhetsbestämmelser bör gälla för vitaminer, mineralämnen och andra ämnen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Horst Schnellhardt 

Ändringsförslag 93
Artikel 8

Artikel 8 utgår
Märkning, presentation och reklam

1. I märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer 
och mineralämnen får det inte påstås eller 
antydas att en väl sammansatt och varierad 
kost inte skulle tillhandahålla tillräckliga 
mängder näringsämnen. Undantag 
avseende ett särskilt näringsämne får om 
lämpligt beviljas enligt förfarandet i 
artikel 16.2.
2. Märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer 
och mineralämnen får inte förvirra eller 
vilseleda konsumenten i fråga om 
livsmedlets eventuellt ökade näringsvärde 
till följd av tillsättningen av dessa 
näringsämnen.
3. I märkningen av produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen får ingå 
uppgifter om sådan tillsättning enligt 
villkoren i förordning (EG) nr ../2003 om 
nutrition och hälsopåståenden om 
livsmedel.
4. Deklarationen av näringsvärdet skall 
vara obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som 
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 
och av de totala ingående halterna av de 
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vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet.
5. Denna artikel gäller utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG, förordning (EG) 
nr ../2003 om näringspåståenden och 
hälsopåståenden om livsmedel, och andra 
bestämmelser i livsmedelslagstiftningen 
som gäller för särskilda 
livsmedelskategorier.
6. Bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel kan antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2.

Or. de

Motivering

Av omsorg om en bättre lagstiftning bör dubblering av föreskrifter undvikas. Detta stadgande 
är i allt väsentligt en upprepning av redan gällande föreskrifter och således onödigt. Sådana 
stadganden finns antingen redan i direktivet om märkning eller i den förordning om 
näringspåståenden och hälsopåståenden som för närvarande är uppe till diskussion. 

Ändringsförslag från Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González och John Bowis

Ändringsförslag 94
Artikel 8, punkt 3

3. I märkningen av produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen får ingå 
uppgifter om sådan tillsättning enligt 
villkoren i förordning (EG) nr ../2003 om 
nutrition och hälsopåståenden om 
livsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Hänvisningen i artikel 8.3 till förslaget till förordning om näringspåståenden och 
hälsopåståenden är oproportionerligt, eftersom det kunde innebära en kännbar inskränkning 
av konsumenternas rätt att få upplysningar om förekomsten av vitaminer och mineralämnen i 
vissa livsmedel. Dessutom tas det i artikel 8.5 hänsyn till andra gällande rättsföreskrifter.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 95
Artikel 8, punkt 3

3. I märkningen av produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen får ingå 
uppgifter om sådan tillsättning enligt 
villkoren i förordning (EG) nr ../2003 om 
nutrition och hälsopåståenden om livsmedel.

3. I märkningen av produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen får ingå 
uppgifter om sådan tillsättning enligt 
villkoren i förordning (EG) nr .../2003 om 
nutrition och hälsopåståenden om livsmedel.

Produkterna skall åsättas följande 
beteckningar:
- Vid återställande: ”med garanterad halt 
av ... ”.
- Vid berikning: ”berikad med ... ”.

Or. fr

Motivering

Förordningen måste innehålla föreskrifter om vilka beteckningar som skall åsättas livsmedel i 
vilka det tillsatts något näringsämne.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 96
Artikel 8, punkt 4

4. Deklarationen av näringsvärdet skall vara 
obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som 
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 
och av de totala ingående halterna av de 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet.

4. Deklarationen av näringsvärdet skall vara 
obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer, mineralämnen och andra ämnen
som omfattas av denna förordning. Den 
information som lämnas skall bestå av den 
information som anges i artikel 4.1 grupp 2 i 
det direktivet och av de totala ingående 
halterna av de vitaminer, mineralämnen och 
andra ämnen som tillsatts i livsmedlet. 
Följande upplysningar skall dessutom 
tillhandahållas:
a) Upplysningar om vitaminer, 
mineralämnen och andra ämnen skall ges i 
absoluta tal per portion samt såsom 
procentuell andel av det rekommenderade 
dagliga intaget. Upplysningarna skall 
dessutom ges per 100 g eller 100 ml av 
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produkten, uppmätt vid utgången av dess 
hållbarhetstid.
b) En varning för att överskrida det 
rekommenderade dagliga intaget.
c) Särskilda kostråd för känsliga 
konsumenter, vid behov åtföljda av 
varningar.
d) Alla produkter som berikats på frivillig 
väg skall åtföljas av meddelande om att 
produkterna inte utgör någon ”ersättning 
för en väl sammansatt och varierad kost”.
e) En produkt till vilken det tillsatts  
vitaminer, mineralämnen och andra ämnen 
som inte förekommer i produkten på 
naturlig väg skall på förpackningen klart 
märkas med upplysningar om vilka 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts.
f) En klar åtskillnad måste göras mellan å 
ena sidan naturliga halter av vitaminer, 
mineralämnen och andra ämnen och å 
andra sidan halterna av vitaminer, 
mineralämnen och andra ämnen som 
tillsatts.

Or. en

Motivering

Samma regler måste gälla för vitaminer, mineralämnen och andra biologiskt verksamma 
ämnen. 

Ändringsförslag från John Bowis och Chris Davies

Ändringsförslag 97
Artikel 8, punkt 4

4. Deklarationen av näringsvärdet skall vara 
obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som 
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 

4. Deklarationen av näringsvärdet skall vara 
obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som 
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 
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och av de totala ingående halterna av de 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet.

och av de totala ingående halterna av de 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet, uppmätta vid utgången av 
livsmedlets hållbarhetstid.

Or. en

Motivering

Som en garanti för att konsumenterna får åtminstone de halter av vitaminer och 
mineralämnen som angivits.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och John Bowis

Ändringsförslag 98
Artikel 8, punkt 6

6. Bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel kan antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2.

utgår

Or. en

Motivering

Onödigt. De åtgärder som föreslås i artikel 8 är klara och tydliga och kan tillämpas direkt av 
tillverkarna.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 99
Artikel 9, punkt 2

2. Om det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
medlemsstaterna meddela bestämmelser om 
obligatorisk tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen i särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier i enlighet med 
förfarandet i artikel 14.

2. Om det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
medlemsstaterna meddela bestämmelser om 
obligatorisk tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen i särskilda livsmedel eller 
livsmedelskategorier i enlighet med 
förfarandet i artikel 14.

Ständiga kommitténs befogenheter att 
förbjuda dessa livsmedel eller 
livsmedelskategorier bör inte utan särskild 
säkerhetsrelaterad orsak utsträcka sig till 
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produkter som i en eller flera 
medlemsstater obligatoriskt skall berikas.

Medlemsstaterna skall inom sex månader 
efter det att denna förordning har trätt i kraft 
underrätta kommissionen om gällande 
relevanta nationella bestämmelser.

Medlemsstaterna skall inom sex månader 
efter det att denna förordning har trätt i kraft 
underrätta kommissionen om gällande 
relevanta nationella bestämmelser. 
Kommissionen skall offentliggöra denna 
information.

Or. en

Motivering

Tillverkarna bör kunna leva i trygg förvissning om att Ständiga kommittén inte i oträngt mål 
kan avvisa sådana livsmedel som tillverkarna berikat eftersom lagstiftningen i deras egen 
medlemsstat innehåller krav på detta.

Dessutom stämmer det överens med de allmänna principerna som fastställts i 
förordning (EG) nr 178/2002 att allmänheten, av omtanke om insynen, skall få tillgång till 
denna information.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 100
Artikel 9, punkt 2, stycke 2

Medlemsstaterna skall inom sex månader 
efter det att denna förordning har trätt i kraft 
underrätta kommissionen om gällande 
relevanta nationella bestämmelser.

Medlemsstaterna skall inom sex månader 
efter det att denna förordning har trätt i kraft 
underrätta kommissionen om gällande 
relevanta nationella bestämmelser. 
Kommissionen skall göra dessa 
upplysningar tillgängliga.

Or. fr

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 101
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Ämnen som omfattas av begränsningar och 

förbjudna ämnen
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1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under 
förhållanden som skulle kunna leda till att 
ämnet i fråga intas i mängder som långt 
överskrider det rimligen förväntade intaget 
under normala förhållanden i samband 
med en väl sammansatt och varierad kost, 
och om det efter en bedömning av 
tillgänglig information framgår att sådan 
användning skulle kunna ge upphov till 
farhågor vad gäller riskerna för folkhälsan, 
skall ämnet och/eller den ingrediens som 
innehåller detta ämne i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2
a) antingen upptas i del A i bilaga 3, varvid 
det blir förbjudet att tillsätta ämnet i 
livsmedel och använda det vid 
livsmedelstillverkning,
b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel 
eller använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den 
bilagan.
2. Gemenskapsbestämmelser som gäller 
särskilda livsmedel får även omfatta 
ytterligare begränsningar för eller förbud 
mot användning av vissa ämnen förutom 
dem som fastställs i denna förordning. Om 
det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
medlemsstaterna meddela föreskrifter om 
sådana förbud eller begränsningar i 
enlighet med förfarandet i artikel 14.

Or. en

Motivering

”Andra ämnen” bör tas med i kapitel II så att samma säkerhetsregler gäller för vitaminer, 
mineralämnen och andra ämnen. Då behövs inte längre kapitel III.
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Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 102
Artikel 10

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under 
förhållanden som skulle kunna leda till att 
ämnet i fråga intas i mängder som långt 
överskrider det rimligen förväntade intaget 
under normala förhållanden i samband 
med en väl sammansatt och varierad kost, 
och om det efter en bedömning av 
tillgänglig information framgår att sådan 
användning skulle kunna ge upphov till 
farhågor vad gäller riskerna för folkhälsan, 
skall ämnet och/eller den ingrediens som 
innehåller detta ämne i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2

1. Ingredienser som innehåller andra 
ämnen än vitaminer och mineralämnen får 
tillsättas i livsmedel, förutsatt att inte 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten inte har 
yttrat sig negativt till användningen av 
ämnet, utgående från dokument med 
vetenskapliga rön som intygar att ämnet 
tryggt kan användas och som insänts av 
aktörer inom livsmedelsbranschen eller
andra berörda parter. Kommissionen skall 
upprätta en förteckning över de ämnen som 
tillåtits för användning samt villkoren för 
användningen av dem.

a) antingen upptas i del A i bilaga 3, varvid 
det blir förbjudet att tillsätta ämnet i 
livsmedel och använda det vid 
livsmedelstillverkning,
b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel 
eller använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den 
bilagan.
2. Gemenskapsbestämmelser som gäller 
särskilda livsmedel får även omfatta 
ytterligare begränsningar för eller förbud 
mot användning av vissa ämnen förutom 
dem som fastställs i denna förordning. Om 
det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
medlemsstaterna meddela föreskrifter om 
sådana förbud eller begränsningar i 
enlighet med förfarandet i artikel 14.

2. Aktörer inom livsmedelsbranschen eller 
andra berörda parter får när som helst till 
kommissionen insända handlingar med 
vetenskapliga rön som intygar att något 
ämne de önskar tillsätta till livsmedel tryggt 
kan användas.

Or. en

Motivering

För att det skall råda konsekvens mellan detta förslag och annan gällande 
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gemenskapslagstiftning om livsmedel skall det införas en positivlista. Det här innebär 
dessutom garantier för att endast sådana ämnen som bevisligen inte medför några hälsorisker 
får användas. Det här stämmer dessutom överens med EU:s politik för villkoren för 
tillsättningar i livsmedel. Utgångspunkten för denna politik är att förhandsgodkännade är en 
förutsättning för saluföring.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 103
Artikel 10, punkt 1

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under förhållanden 
som skulle kunna leda till att ämnet i fråga 
intas i mängder som långt överskrider det 
rimligen förväntade intaget under normala 
förhållanden i samband med en väl 
sammansatt och varierad kost, och om det 
efter en bedömning av tillgänglig 
information framgår att sådan användning 
skulle kunna ge upphov till farhågor vad 
gäller riskerna för folkhälsan, skall ämnet 
och/eller den ingrediens som innehåller detta 
ämne i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under förhållanden 
som skulle kunna leda till att ämnet i fråga 
intas i mängder som långt överskrider det 
rimligen förväntade intaget under normala 
förhållanden i samband med en väl 
sammansatt och varierad kost, och om det 
efter en bedömning av tillgänglig 
information framgår att sådan användning 
skulle kunna ge upphov till farhågor vad 
gäller riskerna för folkhälsan, varvid hänsyn 
skall tas till att olika grupper av 
konsumenter är olika känsliga, skall ämnet 
och/eller den ingrediens som innehåller detta 
ämne i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2

a) antingen upptas i del A i bilaga 3, varvid 
det blir förbjudet att tillsätta ämnet i 
livsmedel och använda det vid 
livsmedelstillverkning,

a) antingen upptas i del A i bilaga 3, varvid 
det blir förbjudet att tillsätta ämnet i 
livsmedel och använda det vid 
livsmedelstillverkning,

b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel eller 
använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den bilagan.

b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel eller 
använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den bilagan.
Allmän tilldelning av läkemedel till 
befolkningen genom att olika ämnen 
tillsätts grundläggande förnödenheter, 
vilka i likhet med dricksvatten 
tillhandahålls av det allmänna bör inte 
vara tillåten, om det inte kan 
vetenskapligen bevisas att detta inte medför 
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några skadeverkningar för hälsan hos 
känsliga befolkningsgrupper.

Or. en

Motivering

Allmän tilldelning av läkemedel såsom övergripande princip ger inte tillräckliga garantier för 
hälsan hos särskilt känsliga befolkningsgrupper och bör ställas under intensiv vetenskaplig 
uppsikt på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Richard Seeber och John Bowis

Ändringsförslag 104
Artikel 10, punkt 1, led b

b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel eller 
använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den bilagan.

b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel eller 
använda det vid livsmedelstillverkning 
enbart på de villkor som anges i den bilagan 
och med tillämpning av de högsta nivåer 
som anges där. För detta ändamål bör 
högsta nivåer fastställas av 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Liksom för vitaminer och mineralämnen (se artikel 7) bör högsta nivåer för andra ämnen 
fastställas i de fall då en utvärdering från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
påtalat farhågor för hälsan och där detta är vetenskapligt genomförbart. Högsta nivåer kan 
fastställas endast för sådana ämnen där  en utvärdering från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet  gett vid handen att det föreligger hälsorisker (del B i bilaga 3). I sådana 
fall där ämnen fortfarande håller på att undersökas (del C i bilaga 3) finns det inte någon 
utvärdering från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och då kan inga högsta 
nivåer fastställas

Ändringsförslag från Jillian Evans, Bart Staes och Niels Busk

Ändringsförslag 105
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Ämnen som är föremål för gemenskapens 
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övervakning
1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under 
förhållanden som skulle kunna leda till att 
ämnet i fråga intas i mängder som långt 
överskrider det rimligen förväntade intaget 
under normala förhållanden i samband 
med en väl sammansatt och varierad kost, 
och om det efter en bedömning av 
tillgänglig information framkommer att 
sådan användning skulle kunna ge upphov 
till farhågor vad gäller riskerna för 
folkhälsan, samtidigt som det fortfarande 
råder viss vetenskaplig osäkerhet, skall 
ämnena upptas i del C i bilaga 3 i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2.
2. Livsmedelsföretagare, och eventuella 
andra berörda parter, kan närsomhelst 
lämna in en dossier till Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan 
kallad ”myndigheten”, innehållande 
vetenskapliga belägg för att ett ämne som 
förtecknas i del C i bilaga 3 är säkert enligt 
villkoren för användning i livsmedel eller i 
en livsmedelsgrupp och bifoga en 
beskrivning av syftet för användningen.
3. Inom fyra år efter det att ett ämne tagits 
upp i del C i bilaga 3 skall ett beslut fattas 
enligt förfarandet i artikel 16.2 och med 
beaktande av yttrandet från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet om 
dossierer som inlämnats för bedömning 
enligt punkt 2 i denna artikel, om huruvida 
användning av ämnet i del C i bilaga 3 
skall tillåtas allmänt eller om detta ämne 
istället skall tas upp i del A eller B i 
bilaga 3.

Or. en
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 106
Artikel 11, punkt 1

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under förhållanden 
som skulle kunna leda till att ämnet i fråga 
intas i mängder som långt överskrider det 
rimligen förväntade intaget under normala 
förhållanden i samband med en väl 
sammansatt och varierad kost, och om det 
efter en bedömning av tillgänglig 
information framkommer att sådan 
användning skulle kunna ge upphov till 
farhågor vad gäller riskerna för folkhälsan, 
samtidigt som det fortfarande råder viss 
vetenskaplig osäkerhet, skall ämnena upptas 
i del C i bilaga 3 i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under förhållanden 
som skulle kunna leda till att ämnet i fråga 
intas i mängder som långt överskrider det 
rimligen förväntade intaget under normala 
förhållanden i samband med en väl 
sammansatt och varierad kost, och om det 
efter en bedömning av tillgänglig 
information framkommer att sådan 
användning skulle kunna ge upphov till 
farhågor vad gäller riskerna för folkhälsan, 
samtidigt som det fortfarande råder viss 
vetenskaplig osäkerhet, med hänsyn också 
tagen till att olika konsumentgrupper är 
olika känsliga, skall ämnena upptas i del C i 
bilaga 3 i enlighet med förfarandet i artikel 
16.2.

Or. en

Motivering

Man måste särskilt värna om hälsan bland känsliga befolkningsgrupper, såsom nyfödda och 
småbarn.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 107
Artikel 12, punkt 2, led a

a) De vitaminer och mineralämnen som får 
tillsättas i livsmedel enligt bilaga 1.

a) De vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen som får tillsättas i livsmedel enligt 
bilaga 1 och bilaga 3 samt orsakerna till att 
de uppförts där.

Or. en
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Motivering

Samma principer bör gälla för andra ämnen som för vitaminer och mineraler.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 108
Artikel 12, punkt 2, led f

f) Information om de ämnen som avses i 
bilaga 3 och skälen till att de tagits upp där.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 109
Artikel 12, punkt 2, led fa och fb (nya)

fa) En uppräkning av vitaminer, mineraler 
och andra ämnen för vilka det, såsom det 
anges i artikel 9, finns bestämmelser om 
obligatorisk tillsättning i nationell 
lagstiftning.
fb) En uppräkning av ämnen för vilka det, 
såsom det anges i artikel 4, finns nationella 
bestämmelser som förbjuder eller 
begränsar användningen.

Or. nl

Motivering

De föreslagna anpassningarna från föredragandens sida ligger i linje med förslagen i 
artiklarna 4 och 9  och avsikten är att inrätta ett system med insyn.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 110
Artikel 12, punkt 2, led fa och fb (nya)

fa) En uppräkning av de ämnen som det är 
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obligatoriskt att tillsätta i medlemsstaten.
fb) En uppräkning av de ämnen som det  är 
förbjudet att tillsätta i medlemsstaten.

Or. es

Motivering

För bättre öppenhet, insyn och konsekvens.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 111
Artikel 12, punkt 2, led fa och fb (nya)

fa) En uppräkning av de ämnen som det är 
obligatoriskt  att tillsätta i medlemsstaten.
fb) En uppräkning av de ämnen som det  är 
förbjudet att tillsätta i medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Konsekvens med föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 112
Artikel 13

Utan att det påverkar bestämmelserna i
fördraget, särskilt artiklarna 28 och 30 i 
detta, får medlemsstaterna inte förbjuda eller 
begränsa handeln med livsmedel som står i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
denna förordning och i gemenskapsrättsakter 
som antagits för tillämpningen av den 
genom tillämpning av nationella 
bestämmelser om tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen i livsmedel.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
punkt 2 får medlemsstaterna inte förbjuda 
eller begränsa handeln med livsmedel som 
står i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna förordning och i 
gemenskapsrättsakter som antagits för 
tillämpningen av den genom tillämpning av 
nationella bestämmelser om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen i livsmedel.

2. Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att i 
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överensstämmelse med fördraget, särskilt 
artiklarna 28 och 30 i detta, ha kvar eller 
införa strängare bestämmelser för andra 
ämnen, såvida medlemsstaterna anser 
skyddet för folkhälsan så kräver.
3. Medlemsstaterna skall inom sex 
månader efter att denna förordning trätt i 
kraft underrätta kommissionen om vilka 
nationella bestämmelser de redan har på 
detta område.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag skall ersätta  ändringsförslag 28 i förslaget till betänkande. 
Medlemsstaterna bör få möjlighet att ha kvar eller införa nationella bestämmelser för ”andra 
ämnen”. Tredje punkten i ändringsförslag 28 utelämnas eftersom den täcks av 
ändringsförslag 22 som handlar om artikel 10a.3 (ny).

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 113
Artikel 14, punkt 2

2. Om en medlemsstat anser det nödvändigt 
att anta ny lagstiftning, skall den anmäla de 
planerade åtgärderna och skälen för dessa till 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna. 

2. Om en medlemsstat av säkerhetsskäl 
anser det nödvändigt att anta ny lagstiftning, 
skall den anmäla de planerade åtgärderna 
och skälen för dessa till kommissionen och 
de övriga medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 114
Artikel 16, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättades genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, nedan kallad 
”kommittén”.

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättades genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, nedan kallad 
”kommittén”, som skall ta hänsyn till 
livsmedelssäkerhetsmyndighetens yttrande.
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Or. en

Motivering

När kommittén avger yttrande inom ramen för kommittéförfarandet skall den fatta sina beslut 
utgående från vetenskapliga rön och ta hänsyn till livsmedelssäkerhetsmyndighetens yttrande.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 115
Artikel 17

För att underlätta en effektiv övervakning av 
livsmedel som tillsatts vitaminer och 
mineralämnen, och av livsmedel som 
innehåller ämnen som förtecknas i delarna B 
och C i bilaga 3, kan medlemsstaterna kräva 
att producenten eller den som släpper ut 
sådana livsmedel på marknaden inom deras 
territorium skall underrätta den behöriga 
myndigheten om utsläppandet på marknaden 
genom att skicka in ett exemplar av den 
etikett som används för produkten.

Uteslutande för att underlätta en effektiv 
övervakning av livsmedel som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen, och av 
livsmedel som innehåller ämnen som 
förtecknas i delarna B och C i bilaga 3, kan 
medlemsstaterna kräva att producenten eller 
den som släpper ut sådana livsmedel på 
marknaden inom deras territorium skall 
underrätta den behöriga myndigheten om 
utsläppandet på marknaden genom att skicka 
in ett exemplar av den etikett som används 
för produkten.

Or. es

Motivering

Målet med underrättelseförfarandet måste vara att tillhandahålla information till 
medlemsstaterna när det gäller utsläppande på marknaden av berikade livsmedel, och det bör 
inte omvandlas till ett förfarande för godkännande. Underrättelsen bör begränsa sig till 
arrangemanget med etiketten på produkten vid tiden för utsläppandet på marknaden.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 116
Artikel 19, stycke 3

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
märks före den [första dagen i sjätte 
månaden efter offentliggörandet] och som 
inte uppfyller kraven i denna förordning får 
saluföras fram till den [sista dagen i 
sjuttonde månaden efter offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
märks före den [första dagen i sjätte 
månaden efter offentliggörandet] och som 
inte uppfyller kraven i denna förordning får 
saluföras fram till den [sista dagen i 
tjugotredje månaden efter 
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offentliggörandet], beroende på vilket 
datum som infaller tidigast.

Or. en

Motivering

På det här sättet kan företagen få slut på de produkter de har i lager.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 117
Artikel 19, stycke 3

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
märks före den [första dagen i sjätte
månaden efter offentliggörandet] och som 
inte uppfyller kraven i denna förordning får 
saluföras fram till den [sista dagen i 
sjuttonde månaden efter offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
märks före den [första dagen i tolfte
månaden efter offentliggörandet] och som 
inte uppfyller kraven i denna förordning får 
saluföras fram till den [dag de tagit slut].

Or. es

Motivering

Accepterande av produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning, men som har 
släppts ut på marknaden före det datum som fastställs i artikel 19, både bekräftar 
harmoniseringsprocessen och minskar den omedelbara bördan för saluförande företag.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 118
Bilaga I, punkt 2, rad 13

Fluor utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak till att fluor skulle tillsättas livsmedel.
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Ändringsförslag från Renate Sommer, John Bowis och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 119
Bilaga 1, punkt 2, ny rad

Kalciumsulfat

Or. de

Motivering

En hänvisning till direktiv 2004/5/EG där användningen av kalciumsulfat i specialdestinerade 
livsmedel tillåts.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 120
Bilaga 1, punkt 2, nya rader

kaliumfosfat
natriumfosfat

Or. en

Motivering

Kaliumfosfat och natriumfosfat är tillåtna enligt gemenskapslagstiftningen om olika tillsatser.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 121
Bilaga 2, tillägg under ”Mineralämnen” 

Pyridoxindipalmitat

Or. fr

Motivering

Tillägg av ett ämne som glömts bort, i den mån dessa ämnen redan är tillåtna.
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Ändringsförslag från Jillian Evans och Bart Staes

Ändringsförslag 122
Bilaga 3

Ämnen vilkas användning i livsmedel är 
förbjuden eller villkorad

Ämnen vilkas användning i livsmedel är 
tillåten eller villkorad

Del A - Förbjudna ämnen Del A - Ämnen som får tillsättas
Del B - Ämnen som omfattas av 
begränsningar

Del B - Ämnen som omfattas av 
begränsningar

Del C - Ämnen som är föremål för 
gemenskapens övervakning

Or. en

MotiveringVitaminer och mineralämnen som får tillsättas finns uppförda på en positivlista. 
Konsumenterna behöver samma nivå av skydd beträffande biologiskt verksamma ämnen som 
tillsätts till livsmedel för att vissa egenskaper skall uppnås. Extrakt med hormonell verkan (i 
huvudsak fytohormoner) eller biologiskt verksamma ämnen såsom koffein, nikotin eller kinin 
bör noggrant undersökas innan de tillåts som tillsatser i livsmedel. Därför måste det 
utarbetas en positivlista för sådana extraherade eller syntetiserade ämnen, med uppgifter om 
begränsningar för användningen samt högsta tillåtna halter.


