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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsætning af vitaminer og 
mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer
(KOM(2003)0671 – C6–0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)0671)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 95 (C6-0538/2003),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

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

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og artikel 153,

Begrundelse

Forslaget bør have en bedre forbrugerbeskyttelse som grundlag. I artikel 1, stk. 1, i forslaget 
opstilles der udtrykkeligt det mål, at der skal sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 2

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Betragtning 8

(8) En passende og varieret kost skulle
under normale omstændigheder give alle de 
næringsstoffer, der er nødvendige for en 
normal udvikling og bevarelse af et godt 
helbred i de mængder, som er fastsat og 
anbefales i almindeligt anerkendte 
videnskabelige data. Imidlertid viser 
undersøgelser, at denne ideelle situation 
ikke gælder for alle vitaminer og mineraler 
og for alle befolkningsgrupper i 
Fællesskabet. Fødevarer tilsat vitaminer 
og mineraler synes at bidrage med en ikke 
ubetydelig andel af disse næringsstoffer, 
og man kan således hævde, at de bidrager 
positivt til den samlede 
næringsstoftilførsel.

(8) En passende og varieret kost giver
under normale omstændigheder alle de 
næringsstoffer, der er nødvendige for en 
normal udvikling og bevarelse af et godt 
helbred i de mængder, som er fastsat og 
anbefales i almindeligt anerkendte 
videnskabelige data. Imidlertid viser 
undersøgelser, at denne ideelle situation 
undertiden ikke gælder for alle vitaminer 
og mineraler og for alle 
befolkningsgrupper i Fællesskabet. En 
frivillig og målrettet tilsætning af 
vitaminer og mineraler til de for den 
pågældende befolkningsgruppe egnede 
fødevarer kunne i sådanne tilfælde 
afhjælpe denne situation.

Begrundelse

Ernæringseksperterne er ikke enige om, at fødevarer, der vilkårligt og frivilligt tilsættes 
vitaminer og mineraler, bidrager positivt til befolkningens næringsstoftilførsel. Den generelle 
formulering om, at berigede fødevarer yder et positivt bidrag til den samlede 
næringsstoftilførsel, giver dermed anledning til forvirring om forslagets hensigt og bør derfor 
fjernes. Det bør i stedet gøres klart, at berigede fødevarer faktisk kun kan yde et positivt 
bidrag der, hvor tilførslen af bestemte vitaminer og mineraler mindst er på grænseværdien, 
og når de pågældende berigede produkter også er egnede til de befolkningsgrupper, der er 
berørt af mangel på forskellige stoffer.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) Der konstateres også i dag, om end 
ikke ret ofte, tilfælde af mangel på visse 
næringsstoffer i Fællesskabet. 
Forandringer i de fremherskende 
socioøkonomiske forhold i Fællesskabet 
og i diverse befolkningsgruppers livsstil 
har ændret de ernæringsmæssige behov 
og medført anderledes kostvaner. Dette 
har ændret kravene til energi- og 
næringsstofindtaget for visse 
befolkningsgrupper og medført, at disse 
gruppers indtag af visse vitaminer og 
mineraler ligger under de værdier, der 
anbefales i de forskellige medlemsstater. 

udgår
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Dertil kommer, at nyere videnskabelig 
viden peger på, at indtaget af visse 
næringsstoffer med henblik på 
opretholdelse af optimal sundhed og 
velvære kunne ligge over de grænser, der 
anbefales i dag. På baggrund af 
ovenstående vurderes det, at definitionen i 
fællesskabsretten af berigelse bør udvides 
til ikke blot at omfatte det, der er omfattet 
af de relevante almindelige Codex 
Alimentarius-principper.

Begrundelse

Kommissionen anfører, at der meget sjældent konstateres mangel på visse næringsstoffer -
dog uden at specificere disse observationer. Alligevel anvendes mangel på visse 
næringsstoffer af Kommissionen til at foreslå og retfærdiggøre muligheder for frivilligt at 
tilsætte vitaminer og mineraler til alle fødevarer. Fællesskabet bør tilstræbe en 
markedssituation, hvor producenter tilsætter vitaminer og mineraler til fødevarer, ud fra 
ernærings- eller sundhedsmæssige hensyn, og ikke af markedsføringshensyn.

Desuden kunne fødevarer, der er beriget med bestemte næringsstoffer til en ganske bestemt, 
nøje defineret befolkningsgruppe (med mangel eller med større behov som f.eks. gravide), 
markedsføres som fødevarer til en bestemt ernæring eller fødevarer til bestemte medicinske 
formål i henhold til de for disse fødevarer gældende fællesskabsbestemmelser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 14

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

(14) Fødevarer, som er blevet tilsat 
vitaminer og mineraler, promoveres 
normalt af producenterne og kan af 
forbrugerne blive opfattet som produkter 
med ernæringsmæssige eller med 
fysiologiske eller andre sundhedsmæssige 
fordele i forhold til andre produkter uden 
sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan 
føre til valg fra forbrugerens side, som 
muligvis kan være uheldige, fordi de 
berigede produkter er for kalorierige, for 
fede eller for søde. For at imødegå sådanne 
eventuelle uønskede virkninger skal der for 
produkter, hvortil der frivilligt tilsættes 
vitaminer og mineraler, indføres visse 
restriktioner. Indholdet i et produkt af 
bestemte stoffer, som f.eks. alkohol eller 
produktets ernæringsprofil, ville i denne 
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vitaminer og mineraler i sådanne 
produkter. Indholdet i et produkt af 
bestemte stoffer, som f.eks. alkohol, ville i 
denne forbindelse være et passende 
kriterium for ikke at tillade, at der tilsættes 
vitaminer og mineraler til produktet. For at 
undgå at bringe forbrugeren i vildrede med 
hensyn til friske fødevarers naturlige 
næringsværdi bør det ligeledes være
forbudt at tilsætte vitaminer og mineraler 
til disse varer.

forbindelse være passende kriterier for 
ikke at tillade, at der tilsættes vitaminer og 
mineraler til produktet. Ved fastsættelsen 
af ernæringsprofil skal der tages højde for 
indholdet af forskellige næringsstoffer og 
stoffer med en ernæringsfysiologisk 
effekt, herunder især fedt, mættet fedt, 
transfedtsyrer, salt/natrium og sukker, 
som ikke bør indgå med for store indtag i 
kosten som helhed, samt flerumættede og 
enkeltumættede fedtsyrer, andre 
kulhydrater end sukker, vitaminer, 
mineraler, proteiner og fibre. Ud over 
ernæringsprofilen bør der også tages 
hensyn til kalorieindholdet. Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne tages 
der højde for de forskellige kategorier af 
fødevarer samt deres position og rolle i 
den samlede kost. Det kan være 
nødvendigt at give dispensation fra at 
overholde fastsatte ernæringsprofiler for 
visse fødevarer eller fødevarekategorier 
afhængigt af deres rolle og betydning i 
befolkningens kost. For at undgå at bringe 
forbrugeren i vildrede med hensyn til friske 
fødevarers naturlige næringsværdi er det 
ligeledes forbudt at tilsætte vitaminer og 
mineraler til disse varer.

Begrundelse

Den tilføjede tekst er i det væsentligste taget fra betragtning 6 og 7 i Kommissionens forslag 
om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2003) 424), hvorved der skabes 
rimelig overensstemmelse mellem de to forordninger. Desuden må vitamin- og mineraltilskud 
ikke tillades i produkter med et højt indhold af stoffer som mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, 
sukker og salt, som skulle konsumeres mindre inden for rammerne af en forebyggende sund 
kost. Da ikke enhver angivelse (f.eks. varemærke eller blot angivelsen "Vitamin C") udgør en 
ernærings-eller sundhedsanprisning i henhold til forslag KOM(2003)0424, er det i 
forbindelse med den frivillige berigelse fornuftigt grundlæggende at overtage restriktionerne 
for den nærings- og sundhedsmæssigt baserede reklame for at bibeholde et ensartet 
forbrugerbeskyttelsesniveau. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Den anbefalede daglige tilførsel 
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(ADT) i direktiv 90/496/EØF er ikke 
fastlagt fuldstændigt for alle vitaminer og 
mineraler i bilag I og II og er desuden 
forældet.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 4 a (ny)

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

Begrundelse

Vitaminer og mineraler, der er tilladt med henblik på berigelse, er anført og defineret i bilag I 
og II. Derfor er det også nødvendigt med i det mindste en definition af "visse andre stoffer" i 
denne forordning.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 4 b (ny)

4b. "anbefalet tilførsel" er den mængde, 
der fastlægges af fødevarevirksomhederne 
som defineret i forordning (EF) nr. 
178/2002, under hensyn til de i artikel 7, 
stk. 1, nævnte maksimalt tilladte mængder 
og den i forordning 90/496/EØF nævnte 
anbefalede daglige tilførsel (ADT) af et 
næringsstof

Begrundelse

For at undgå misbrug af vitaminer og mineraler eller andre stoffer og for overhovedet at 
kunne give forbrugerne en meningsfuld og videnskabelig sikret orientering er det nødvendig 
med en specificering af den anbefalede daglige tilførsel eller det anbefalede indtag af et 
bestemt næringsstof eller andet stof.

Artikel 5 i direktiv 2002/46 om kosttilskud foreskriver allerede, at der skal fastsættes 
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maksimumsgrænser i relation til den af producenten anbefalede daglige tilførsel. Disse skal -
som det fremgår af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/46 - tage hensyn til "sikre 
maksimumsgrænser". Ifølge direktiv 2002/46 skal disse fastsættes i overensstemmelse med 
den i artikel 13, stk. 2, nævnte procedure, men er som før endnu ikke fastsat. Direktivet om 
kosttilskud skulle gennemføres inden den 31. juli 2003. Kommissionen mangler således at 
fastsætte sikre maksimums- og minimumsgrænser for vitaminer og mineraler i kosttilskud. Det 
er af hensyn til forbrugerne og folkesundheden uacceptabelt med yderligere forsinkelse og 
dermed manglende effektiv gennemførelse af bestemmelserne i lovgivningen om kosttilskud og 
ligeledes af betingelserne i forbindelse med berigelse af fødevarer med vitaminer og 
mineraler.

Ligeledes skal der - af hensyn til folkesundheden og retssikkerheden - fastsættes sikre 
maksimumsgrænser for andre stoffer.

Ændringsforslag 8
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Anbefalet daglig tilførsel og sikre 

maksimumsgrænser
Der fastsættes en anbefalet daglig tilførsel 
og sikre maksimumsgrænser for de i bilag 
III B eller C anførte andre stoffer. Artikel 
7 i denne forordning finder anvendelse 
analogt.

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 2, indledende afsnit

2. Vitaminer og mineraler kan kun tilsættes 
til fødevarer med henblik på:

2. Vitaminer og mineraler kan kun i en for 
den menneskelige krop biotilgængelig 
form tilsættes til fødevarer med henblik på:

Begrundelse

Alle vitaminer og mineraler, der tilsættes fødevarer, skal kunne optages af kroppen, ellers 
bliver forbrugerne vildledt, og i ekstreme tilfælde kan det få negative virkninger for 
sundheden (som f.eks. diarré eller formindsket optagelse af andre næringsstoffer).

Ændringsforslag 10
Artikel 4, indledende afsnit

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

medlemsstaterne indtil [tre år efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden] tillade 
anvendelse på deres område af vitaminer 
og mineraler, der ikke er opført i bilag I, 
eller i former, der ikke er opført i bilag II, 
forudsat:

Begrundelse

Et tidsrum på 7 år for overgangsbestemmelser er for langt.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, litra b, afsnit 1

b) at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet ikke har 
afgivet negativ udtalelse om anvendelsen 
af dette stof eller om anvendelse af stoffet i 
denne form i fremstillingen af fødevarer, 
på grundlag af dokumentation til støtte for 
anvendelsen af det pågældende stof, som 
medlemsstaten skal forelægge for 
Kommissionen senest den [tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden].

b) at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet ikke har 
afgivet negativ udtalelse om anvendelsen 
af dette stof eller om anvendelse af stoffet i 
denne form i fremstillingen af fødevarer, 
på grundlag af dokumentation til støtte for 
anvendelsen af det pågældende stof, som 
medlemsstaten skal forelægge for 
Kommissionen senest den [18 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag 12
Artikel 5, litra b, afsnit 2

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

Inden 18 måneder efter ikrafttrædelse af 
denne forordning fastsætter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den i artikel 16, stk. 2, nævnte procedure 
de specifikke ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte kategorier af 
fødevarer skal leve op til, for at de må 
tilsættes vitaminer eller mineraler.
Disse ernæringsprofiler udarbejdes for 
fødevarer og bestemte fødevarekategorier, 
idet der især tages hensyn til
a) den mængde af visse næringsstoffer og 
andre substanser, der er indeholdt i den 
pågældende fødevare, som f.eks. fedt 
mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, sukker 
og salt/natrium
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b) fødevarens (eller fødevarekategoriens) 
rolle og betydning for befolkningens 
ernæring i almindelighed eller i givet fald 
for visse risikogrupper, herunder børn
c) fødevarens næringssammensætning 
som helhed og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer, hvis virkning på 
sundheden er videnskabeligt anerkendt.
Fødevareprofilerne bygger på 
videnskabelig viden om ernæring og dens 
betydning for sundheden. 
Under udarbejdelsen af 
ernæringsprofilerne indhenter 
Kommissionen en udtalelse fra 
autoriteten og hører de interesserede 
parter, navnlig levnedsmiddelindustrien 
og forbrugergrupper.
Undtagelsesordninger og de 
ajourføringer, der har til formål at tage 
højde for videnskabens fremskridt på 
området, besluttes i overensstemmelse 
med den i artikel 16, stk. 2, nævnte 
procedure.

Begrundelse

Fødevarer, der er tilsat vitaminer, mineraler m.m., præsenteres af fødevarevirksomhederne 
som produkter, der har en fordel, altså som "gode" eller "bedre" produkter. Følgen kan blive, 
at sådanne fødevarer indtages i større mængder af mange forbrugere og optages i større 
mængder, end man på nuværende tidspunkt er vant til. Det er derfor vigtigt, at vitaminer og 
mineraler kun tilsættes til fødevarer, der respekterer visse ernæringsprofiler, med henblik på 
at undgå negative virkninger. Forekomsten af kostrelaterede kroniske sygdomme er stigende i 
den europæiske befolkning. Dertil hører f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes, fedme, karies 
osv. En kost, der er rig på kalorier, fedt, salt og sukker og samtidig er fiberfattig, fremmer 
forekomsten af sådanne sygdomme. Derfor bør produkter, der - i givet fald i forhold til den 
pågældende produktgruppe - har et særligt højt indhold af kalorier, fedt, sukker og/eller salt 
og/eller er fiberfattige og/eller har en ugunstig fedtprofil, ikke gøres mere interessant med 
frivillig berigelse med vitaminer og mineraler. Berigede produkter må derfor ikke stå i vejen 
for de gængse ernæringsanbefalinger og nationale ernæringspolitikker.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 1

1. Renhedskriterierne for de i bilag II 
opførte stoffer fastsættes efter proceduren i 

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

* Dato for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

For at garantere retssikkerhed og en effektiv forbrugerbeskyttelse skal renhedskriterierne 
fastsættes, inden forordningen træder i kraft.

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 1, afsnit 1

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

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

* Dato for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

For at garantere retssikkerhed og en effektiv forbrugerbeskyttelse skal maksimums- og 
minimumsgrænserne fastsættes, inden forordningen træder i kraft.

Ændringsforslag 15
Artikel 7, stk. 2, litra b

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

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

Begrundelse

Kosttilskud kommer mere og mere på mode og indtages regelmæssigt eller i hvert fald 
gentagne gange af forbrugerne. Mange kosttilskud indeholder betydelige mængder vitaminer 
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og mineraler. Der må derfor også tages hensyn til tilførslen via sådanne produkter, og dette 
aspekt bør derfor fremhæves.

Ændringsforslag 16
Artikel 7, stk. 2, litra b a) (ny)

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

Ændringsforslag 17
Artikel 7, stk. 2, litra b b) (ny)

bb) den i artikel 5 nævnte 
ernæringsprofil. 

Ændringsforslag 18
Artikel 7, stk. 4

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

4. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 
nævnte maksimumsgrænser og den 
anbefalede daglige tilførsel på grundlag 
af autoritetens vurdering. Disse værdier 
offentliggøres.

a) betingelserne for tilsætning af bestemte 
vitaminer eller mineraler til fødevarer 
med henblik på restituering og/eller af 
hensyn til surrogatfødevarers 
ernæringsmæssige ækvivalens
b) enkeltprodukters bidrag til den almene 
befolknings eller bestemte 
befolkningsgruppers almindelige kost
c) produktets ernæringsprofil opstillet i 
overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. […]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

Begrundelse

For at undgå misbrug af vitaminer og mineraler bør der fastsættes sikre maksimumsgrænser.
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Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 1

1. Det er ikke tilladt ved mærkning eller 
præsentation af eller reklamering for 
fødevarer tilsat vitaminer og mineraler at 
anføre eller antyde, at en afbalanceret og 
varieret kost ikke kan give tilstrækkelige 
mængder af næringsstoffer. Eventuelle 
nødvendige undtagelser for bestemte 
næringsstoffer vedtages efter proceduren i 
artikel 16, stk. 2.

1. Det er ikke tilladt ved mærkning eller 
præsentation af eller reklamering for 
fødevarer tilsat vitaminer og mineraler at 
anføre eller antyde, at en afbalanceret og
varieret kost ikke kan give tilstrækkelige 
mængder af næringsstoffer. 

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for sådanne undtagelser. Sådanne fødevarer er så ikke frivilligt 
berigede produkter, men diætetiske produkter eller obligatorisk berigede produkter som f.eks. 
køkkensalt med tilsætning af jod i Østrig og Tyskland.

Ændringsforslag 20
Artikel 8, stk. 4

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

4. Næringsdeklaration af produkter 
omfattet af denne forordning, som er tilsat 
vitaminer og mineraler, er obligatorisk. 
Deklarationen skal indeholde de i artikel 4, 
stk. 1, gruppe 2, i nævnte direktiv 
beskrevne oplysninger samt angivelse af de 
samlede mængder, der er til stede af de 
vitaminer og mineraler, der er blevet tilsat 
til fødevaren. Desuden skal den indeholde 
følgende oplysninger:
a) oplysninger om vitaminer og mineraler 
skal angives pr. portionsstørrelse i 
absolutte tal og i procent af den 
anbefalede daglige tilførsel (RDA); 
desuden skal mængden angives pr. 100 g 
eller 100 ml
b) den af producenten anbefalede daglige 
tilførsel - hvis det er hensigtsmæssigt, og 
på en måde så det let kan omregnes til 
portioner 
c) en advarsel om ikke at overskride den 
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anbefalede daglige tilførsel.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forbrugerne kun får relevant information, således at de kan 
beskytte sig mod en overdosis af vitaminer og mineraler. Forslaget vedrørende en anbefalet 
daglig tilførsel og advarslen er også i overensstemmelse med direktivet om kosttilskud 
(2002/46/EF).

Ændringsforslag 21
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er trådt i kraft, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om, 
hvilke stoffer eller ingredienser der på 
deres territorium anvendes til berigelse af 
fødevarer, og som er eller indeholder 
andre stoffer end vitaminer eller 
mineraler. Kommissionen sender disse 
oplysninger videre til autoriteten og 
offentliggør de modtagne indberetninger. 

Begrundelse

Det er vigtig, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om tilsætningen af visse andre 
stoffer.

Ændringsforslag 22
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Stoffer, hvis anvendelse er underlagt 

begrænsninger, er forbudt, eller som er 
genstand for fællesskabsovervågning

1. Hvis en medlemsstat mener, at 
tilsætning af et andet stof end vitaminer 
eller mineraler eller af en ingrediens 
indeholdende et stof, som ikke er et 
vitamin eller et mineral, fører til et indtag 
af dette stof i mængder, der overskrider 
det gennemsnitlige indtagelsesniveau, der 
kan udledes af officielle statistiske 
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oplysninger om ernæringsstatus, skal den 
ufortøvet meddele Kommissionen det.
2. Kommissionen træffer på grundlag af 
autoritetens vurdering af de tilgængelige 
oplysninger i det individuelle tilfælde en 
afgørelse i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 16, stk. 2, og opfører 
stoffet i bilag III.
Hvis det viser sig, at stoffet er 
sundhedsskadeligt, opføres stoffet eller 
ingrediensen
a) enten i bilag III, del A, idet tilsætning 
heraf til fødevarer eller anvendelse heraf 
til fremstilling af fødevarer forbydes
b) eller i bilag III, del B, idet tilsætning 
heraf til fødevarer eller anvendelse heraf 
ved fremstilling af fødevarer underkastes 
de deri fastsatte betingelser og de deri 
nævnte maksimumsgrænser.
Viser det sig på grundlag af autoritetens 
vurdering af de tilgængelige oplysninger i 
det individuelle tilfælde, at anvendelse af 
stoffet muligvis er sundhedsskadelig, uden 
at dette dog er videnskabeligt bevist, 
opføres stoffet i bilag III, del C, efter 
proceduren i artikel 16, stk. 2. 
3. Fællesskabsbestemmelser vedrørende 
bestemte fødevarer kan indeholde 
begrænsninger for eller forbud mod 
anvendelse af visse stoffer ud over dem, 
der er fastsat i denne forordning. Hvor 
der ikke findes fællesskabsbestemmelser, 
kan medlemsstaterne vedtage 
bestemmelser om sådanne forbud eller 
begrænsninger i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 14.
4. Ledere af fødevarevirksomheder og 
andre berørte parter kan til enhver tid 
forelægge autoriteten videnskabelig 
dokumentation for, at et stof, som er 
indeholdt i bilag III, del C, er sikkert, når 
det anvendes i en fødevare eller i en 
kategori af fødevarer, og redegøre for 
formålet med anvendelsen, således at 
autoriteten kan udtale sig om denne 
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dokumentation.
5. Senest fire år efter datoen for 
opførelsen af et stof i bilag III, del C, skal 
der efter proceduren i artikel 16, stk. 2, og 
under hensyntagen til autoritetens 
udtalelse om den dokumentation, der 
måtte være blevet forelagt til evaluering, 
jf. stk. 4, træffes beslutning om generelt at 
tillade anvendelsen af et i bilag III, del C, 
indeholdt stof eller om at opføre dette i 
bilag III, del A eller B.

Begrundelse

Her konkretiseres begrebet "for stor mængde". I den forbindelse tages der hensyn til officielle 
statistiske oplysninger om ernæringsstatus (fødevareprofil, oplysninger om indtagelse af 
fødevarer osv.). På mellemlang sigt skal der samles ernæringsoplysninger for hele Europa, 
som der så kan tages udgangspunkt i.

Desuden skal der fastsættes en ensartet og gennemsigtig procedure for visse andre stoffer, der 
skal evalueres.

Ændringsforslag 23
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Stoffer, hvis anvendelse er underlagt 

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

Begrundelse

Se ændringsforslag til Artikel 10a (ny).

Ændringsforslag 24
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Stoffer, som er genstand for 

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

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 10a (ny).

Ændringsforslag 25
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a
Mærkning, præsentationsmåder og 

reklame
1. Det er ikke tilladt ved mærkning eller 
præsentation af eller reklamering for 
fødevarer tilsat visse andre stoffer at 
anføre eller antyde, at en afbalanceret og 
forebyggende kost med traditionelle 
fødevarer ikke er nødvendig.
2. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for fødevarer tilsat visse andre 
stoffer må ikke forvirre eller vildlede 
forbrugerne, for så vidt angår 
fødevarernes næringsværdi, som måtte 
skyldes tilsætning af disse næringsstoffer.
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3. Mærkningen af produkter, som er tilsat 
visse andre stoffer, kan omfatte angivelse 
af, at denne tilsætning er sket på de 
betingelser, som er fastsat i forordning 
(EF) nr. [...]/2003 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer.
4. Næringsdeklaration af produkter 
omfattet af denne forordning, som er tilsat 
visse andre stoffer, er obligatorisk. 
Deklarationen skal indeholde de i artikel 
4, stk. 1, gruppe 2, i nævnte direktiv 
beskrevne oplysninger samt angivelse af 
de samlede mængder, der er til stede af de 
tilsatte stoffer. Desuden skal den 
indeholde følgende oplysninger:
a) oplysninger om visse andre stoffer 
angives pr. portionsstørrelse i absolutte tal 
og også i procent af den anbefalede 
daglige tilførsel (RDA), hvis denne 
foreligger; desuden skal mængden 
angives pr. 100 g eller 100 ml
b) den af producenten anbefalede daglige 
dosis - hvis det er hensigtsmæssigt, og på 
en måde så det let kan omregnes til 
portioner
c) en advarsel om ikke at overskride den 
anbefalede daglige tilførsel.
5. Denne artikel finder anvendelse med 
forbehold af direktiv 2000/13/EF, 
forordning (EF) nr. [...]/2003 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer samt andre bestemmelser i 
fødevarelovgivningen vedrørende 
bestemte kategorier af fødevarer.
6. Eventuelle 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel fastsættes efter proceduren i artikel 
16, stk. 2.

Begrundelse

Det skal være helt klart for forbrugerne, hvilke stoffer fødevarerne er tilsat, og hvor stor 
mængden af det tilsatte stof er i forhold til den anbefalede tilførsel eller pr. 100 g/ml af den 
anbefalede daglige indtagelse. Hvis der er fastlagt et dagligt behov, kan det også angives.
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Ændringsforslag 26
Artikel 11 b (ny)

Artikel 11b
Anbefalet daglig tilførsel og sikre 

maksimumsgrænser
Der fastsættes en anbefalet daglig tilførsel 
og sikre maksimumsgrænser for de i bilag 
III B eller C opførte andre stoffer. Artikel 
7 i denne forordning finder anvendelse 
analogt. 

Begrundelse

Analogt med bestemmelserne om vitaminer og mineraler bør der også fastsættes sikre 
overgrænser for visse andre stoffer.

Ændringsforslag 27
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Fastsættelse af anbefalet daglig tilførsel

Kommissionen fastlægger hurtigt - senest 
ved denne forordnings ikrafttrædelse - og 
under hensyntagen til den nyeste 
videnskabelige viden og internationale 
anbefalinger en anbefalet daglig tilførsel 
for alle de i bilag I anførte vitaminer og 
mineraler .

Ændringsforslag 28
Artikel 13

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

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten, særlig 
artikel 28 og 30, at bevare eller indføre 
strengere regler for tilsætning af 
vitaminer, mineraler og visse andre 
stoffer, som de anser for at være 
nødvendige af hensyn til folkesundheden, 
og som ikke strider mod denne 
forordning.
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Inden 18 måneder efter ikrafttrædelse af 
denne forordning underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om de
relevante nationale bestemmelser, der 
allerede eksisterer.
Strengere bestemmelser for stoffer, der 
ikke er opført i bilag III, kan ligeledes 
bibeholdes, indtil der foreligger en 
vurdering af disse stoffer fra autoriteten, 
jf. artikel 10a i denne forordning.

Begrundelse

Retlig præcisering af medlemsstaternes muligheder for at bibeholde eller indføre nationale 
bestemmelser.

Ændringsforslag 29
Artikel 14, stk. 3

3. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed oprettet ved artikel 58, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 178/2002, hvis den 
skønner, at dette vil være formålstjenligt, 
eller hvis en medlemsstat anmoder herom, 
og udtaler sig om de påtænkte 
foranstaltninger.

3. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed oprettet ved artikel 58, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 178/2002 og udtaler 
sig om de påtænkte foranstaltninger.

Begrundelse

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed bør også høres.

Ændringsforslag 30
Artikel 17

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

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

produktet.

Medlemsstaterne fremsender disse 
oplysninger til Kommissionen og 
autoriteten.
Kommissionen gør oplysningerne 
tilgængelige for den interesserede 
offentlighed.

Begrundelse

Obligatorisk overvågning vil stille producenterne lige og tillige forbedre 
forbrugerbeskyttelsen. Offentliggørelse gør det lettere at overskue, hvad der er på markedet, 
og letter overvågningen.
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BEGRUNDELSE

I 1987 vedtog Codex Alimentarius på internationalt plan som et almindeligt princip, at det er 
tilladeligt at tilsætte fødevarer næringsstoffer for at forhindre eller afhjælpe en påvist mangel 
på et eller flere næringsstoffer i befolkningen eller i bestemte befolkningsgrupper.

Der findes i dag meget store forskelle mellem de nationale bestemmelser om frivillig 
tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer.

Nogle lande har fastsat bestemmelser om en obligatorisk tilsætning, medens andre lande ingen 
regler har.

Nogle lande har meget restriktive bestemmelser om frivillig tilsætning af vitaminer og 
mineraler samt visse andre stoffer, medens der i andre lande findes meget bredt formulerede 
bestemmelser om tilsætning.

De store forskelle i de nationale bestemmelser skaber naturligvis hindringer for handelen med 
sådanne produkter på det indre marked.

Det er derfor hensigtsmæssigt at arbejde på en harmonisering af fællesskabsbestemmelserne 
om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer, forudsat at denne 
harmonisering sker på et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Det må i denne forbindelse sikres, 
at de pågældende produkter på ingen måde udgør en fare for folkesundheden, og at 
ernæringsprincippet om, at en afbalanceret og varieret kost sikrer de nødvendige 
næringsstoffer i tilstrækkelig mængde, ikke påvirkes.

Forslaget vil uden tvivl lette handelen med sådanne fødevarer på det indre marked, men der er 
i forslaget ikke taget tilstrækkeligt hensyn til aspekter vedrørende folkesundheden og et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Retsgrundlag

For i højere grad at fremhæve forbrugebeskyttelsesaspektet bør forordningens retsgrundlag 
udvides med en henvisning til artikel 153 i traktaten. Artikel 1, stk. 1, i Kommissionens 
forslag opstiller udtrykkeligt den målsætning, at der skal sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

2. Ernæringsprofiler

Berigede fødevarer præsenteres af fødevarevirksomhederne som produkter, der har en fordel, 
og derfor er "gode" eller "bedre" produkter. Følgen kan blive, at sådanne fødevarer indtages i 
større mængder af mange forbrugere og optages i større mængder, end man på nuværende 
tidspunkt er vant til. Det er derfor vigtigt, at vitaminer og mineraler kun tilsættes til fødevarer, 
der respekterer visse ernæringsprofiler, med henblik på at undgå negative virkninger. 

Forekomsten af kostrelaterede kroniske sygdomme er stigende i den europæiske befolkning. 
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Dertil hører f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes, fedme, karies osv. En kost, der er rig på 
kalorier, fedt, salt og sukker og samtidig er fiberfattig, fremmer forekomsten af sådanne 
sygdomme. Derfor bør produkter, der - i givet fald i forhold til den pågældende 
produktgruppe - har et særligt højt indhold af kalorier, fedt, sukker og/eller salt og/eller er 
fiberfattige og/eller har en ugunstig fedtprofil, ikke gøres mere interessante med frivillig 
berigelse med vitaminer og mineraler. 

Berigede produkter må derfor ikke stå i vejen for de gængse ernæringsanbefalinger og 
nationale ernæringspolitikker (ændringsforslag til artikel 5). 

3. Bilag III

Vitaminer og mineraler i fødevarer vurderes videnskabeligt og undersøges nøje. Derfor har 
Kommissionen også kunnet opstille positivlisten i bilag I og II til forordningen.

Det er ikke hensigtsmæssig med en positivliste for "visse andre stoffer", men det er dog 
nødvendig med en definition af "visse andre stoffer" i denne forordning.

Der bør ligeledes fastsættes maksimums- eller minimumsgrænser for "visse andre stoffer" 
ligesom for vitaminer og mineraler. Der bør også anvendes mærkningsbestemmelser ligesom 
for vitaminer og mineraler.

Desuden fastsættes der i artikel 10a en ensartet og gennemsigtig procedure for de stoffer, der 
skal evalueres.


