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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu kavandatava määruse kohta vitamiinide ja 
mineraalide ning teatavate muude ainete toidule lisamise kohta
(KOM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2003)0671)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95 vastavalt millele 
Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0538/2003);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Viide 1

tuginedes Euroopa Ühenduse 
asutamislepingule, eriti artiklile 95,

tuginedes Euroopa Ühenduse 
asutamislepingule, eriti artiklile 95 ja 
artiklile 153,

Selgitus

Ettepanek peaks põhialusena tuginema samuti paremale tarbijakaitsele. Ettepaneku artikli 1 
lõige 1 seab selgesõnaliselt eesmärgiks kõrge tarbijakaitsetaseme tagamise.

Muudatusettepanek 2

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Põhjendus 8

8) Piisav ja vaheldusrikas toit peaks
üldjuhul andma kõik normaalseks 
arenguks ja hea tervisliku seisundi 
säilitamiseks vajalikud toitained 
üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal 
kindlakstehtud ja soovitatud koguses. 
Vaatlused näitavad siiski, et seda ideaali ei 
saavutata kõikide toitainete osas ja kõikide 
rahvastikurühmade hulgas kogu ühenduses. 
Tundub, et toiduained, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, annavad 
juurde olulise koguse asjaomast toitainet, 
nii et on võimalik lähtuda sellest, et need 
annavad positiivse panuse toitumisse 
tervikuna.

8) Piisav ja vaheldusrikas toit annab
üldjuhul kõik normaalseks arenguks ja hea 
tervisliku seisundi säilitamiseks vajalikud 
toitained üldtunnustatud teaduslike 
andmete põhjal kindlakstehtud ja 
soovitatud koguses. Vaatlused näitavad 
siiski, et seda ideaali ei saavutata mõnikord 
kõikide toitainete osas ja kõikide 
rahvastikurühmade hulgas kogu ühenduses. 
Vitamiinide ja mineraalainete vabatahtlik 
ja kavakindel lisamine vastava 
rahvastikurühma jaoks sobivatele 
toiduainetele võiks olla sellistel juhtudel 
abivahendiks.

Selgitus

Toitumiseksperdid ei ole üksmeelel selles osas, kas toiduained, millele on omavoliliselt ja 
vabatahtlikult lisatud vitamiine ja mineraalaineid, avaldavad toitumisele positiivset mõju. 
Üldine sõnastus, et rikastatud toiduained annavad positiivse panuse toitumisse tervikuna, 
tekitab seetõttu ebaselgust ettepaneku eesmärgi osas ja tuleks seega välja jätta. Selle asemel 
tuleks selgitada, et rikastatud toiduainetel on tegelikult võimalik anda positiivne panus ainult 
seal, kus teatud kindlate vitamiinide ja mineraalainetega varustamine on vähemalt piirmäära 
ulatuses tagatud. Ja vastavalt rikastatud tooted on vastava kriitilise toitumisega 
rahvastikurühma jaoks ka sobivad.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

10) On võimalik tõendada, et käesoleval 
ajal ei esine toitainete puudust ühenduses 
eriti sageli. Sotsiaal-majandusliku 
olukorra muutused ühenduses ja 
erinevate rahvastikurühmade eluviisid on 
toonud endaga kaasa erinevad 
toitumisnõuded ja muutunud 
toitumisharjumused. See omakorda on 
tekitanud muutusi nõuetes, mida 
erinevate rahvastikurühmade puhul 
esitatakse energiale ja toitainetele ning 
teatud vitamiinide ja mineraalainete 
tarbimiskogustele, mis jäävad allapoole 
erinevates liikmesriikides soovitatud 
koguseid. Lisaks sellele viitavad uuemad 

kustutatud
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teadusandmed sellele, et optimaalse 
tervisliku seisundi ja optimaalse heaolu 
säilitamiseks vajalikud teatud toitainete 
tarbimiskogused võivad osutuda 
suuremaks kui käesoleval ajal 
soovitatakse. Sellel taustal peetakse 
Codex Alimentariuse vastavate üldiste 
põhimõtete alusel kehtestatuga võrreldes 
vajalikuks laiendada “rikastamise” 
definitsiooni ühenduse eeskirjades.

Selgitus

Komisjon osutab, et väga harvadel juhtudel on võimalik sedastada teatud toitainete puudust, 
kuid jätab selle üksikasjalikult selgitamata. Komisjon kasutab siiski teatud toitainete puudust 
selleks, et pakkuda välja ja õigustada võimalusi vitamiinide ja mineraalainete vabatahtlikuks 
lisamiseks kõikidele toiduainetele. Ühendus peaks püüdlema sellise turusituatsiooni poole, 
kus tootjad lisavad toiduainetele vitamiine ja mineraalaineid toitumis- ja 
tervishoiukaalutlustel ja mitte turuleviimise aspektidest lähtudes. 

Lisaks sellele on võimalik teatud toitainetega rikastatud toiduaineid turule viia kindlalt 
fikseeritud ja täpselt defineeritud rahvastikurühma tarbeks (kellel esineb teatud toitaine 
puudus või suurenenud vajadus selle järele, nt rasedad) kindla dieedi jaoks või kindlatel 
meditsiinilistel eesmärkidel vajalike toiduainetena  vastavalt ühenduse nimetatud toiduainete 
kohta kehtivatele sätetele.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 14

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, 
füsioloogiline või muu tervishoiualane 
eelis. See võib viia tarbijate otsusteni, mis 
teistsugusel juhul on võib-olla 
ebasoovitavad. Et nimetatud võimalikule 
ebasoovitavale tagajärjele vastu astuda, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele 
tooted, millele on võimalik lisada 
vitamiine ja mineraalaineid lisaks nendele,
mis tulenevad tehnilistest kaalutlustest või 
on vajalikud ohutusalastel põhjustel, kui 
määratakse kindlaks selliste toodete 

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja tarbijatele jääda 
mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitumiseelis või
füsioloogiline või muu tervishoiualane 
eelis. See võib viia tarbijate otsusteni, mis 
on võib-olla ebasoovitavad, kuna 
rikastatud tooted on kaloririkkad, liiga 
rasvased või liiga magusad. Et nimetatud 
võimalikule ebasoovitavale tagajärjele 
vastu astuda, tuleb tooted, millele lisatakse 
vabatahtlikult vitamiine ja mineraalaineid,
allutada piirangutele. Teatud ainete, nagu 
nt alkoholi sisaldus tootes või toote 
toiteväärtuse profiil on selles seoses 
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vitamiinide ja mineraalainete ülempiirid. 
Teatud ainete, nagu nt alkoholi sisaldus 
tootes, oleks selles seoses sobiv kriteerium
vitamiinide ja mineraalainete lisamise 
mittelubamiseks. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks 
lubada neile ka vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist. 

sobivad kriteeriumid vitamiinide ja 
mineraalainete lisamise mittelubamiseks.
Toiteväärtuse profiili kindlaksmääramisel 
tuleb arvesse võtta erinevate 
toitumisfüsioloogilise toimega toitainete ja 
ainete, eriti rasva, küllastatud rasvhapete, 
transrasvhapete, soolade/naatriumi ja 
suhkru osakaalu, mille ülemäärane 
tarbimine ei ole toitumise raames 
tervikuna soovitatav, ning ühekordselt ja 
mitmekordselt küllastamata ja 
küllastamata rasvhappeid, omastatavaid 
süsivesikuid peale suhkru, vitamiine, 
mineraalaineid, proteiine ja ballastaineid. 
Lisaks toiteväärtuse profiilile tuleks 
arvestada ka kalorisisaldust. 
Toiteväärtuse profiilide 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
erinevaid toiduainete kategooriaid ning 
nende toiduainete olulisust ja rolli 
toitumises tervikuna. Väljakujunenud 
toiteväärtuse profiilide osas võivad teatud 
toiduainete või toiduainete kategooriate 
puhul vastavalt nende rollile ja tähtsusele 
rahvastiku toitumiskäitumises osutuda 
vajalikuks erandid. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohi 
lubada neile vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

Selgitus

Lisatud tekst pärineb põhiosas komisjoni toiduainete toiteväärtuse ja terviseohutuse andmeid 
käsitleva ettepaneku kaalutlustest 6 ja 7 (KOM(2003) 424). Nii luuakse kahe määruse vahel 
sisule vastav paralleelsus. Lisaks sellele ei tohi lubada vitamiinide ja mineraalainete lisamist 
toodetele, mis sisaldavad rohkelt selliseid aineid, nagu nt küllastatud rasvhapped, 
transrasvhapped, suhkur ja sool, ja mida tuleks ennetava suunitlusega tervislikus toitumises 
tarbida harvem. Kuna mitte kõik andmed (nt kaubamärk või lihtsalt märkus „C-vitamiin“) ei 
kujuta endast toiteväärtuse või terviseohutuse andmeid vastavalt ettepanekule KOM( 2003) 
424, tundub olevat mõttekas võtta seoses vabatahtliku rikastamisega põhimõtteliselt üle 
piirangud toiteväärtuse ja terviseohutuse reklaami valdkonnas, tagamaks ühtse 
tarbijakaitsetaseme säilimine.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 20 a (uus)
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20a) Direktiivis 90/496/EMÜ näidatud 
päevased toitumissoovitused (RDA) ei ole 
kõikide I ja II lisas nimetatud vitamiinide 
ja mineraalainete osas täielikud ning on 
lisaks sellele vananenud.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõige 4 a (uus)

4 a) "Teatud teised ained" on 
bioloogiliselt aktiivsed ained, mida 
saadakse ekstraktsiooni või sünteesi teel, 
millel on tõendatud toitumisfüsioloogiline 
toime ning mida on võimalik kasutada 
rikastatud toiduainete koostisosana ja mis 
ei kuulu Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Nõukogu uuendtoitu ja toidu
uuendkoostisosi käsitleva määruse (EÜ) 
nr 258/97 kehtivusalasse.

Selgitus

Lubatud vitamiinide ja mineraalainete lisamine on loetletud ja defineeritud I ja II lisas. 
Seetõttu on selles määruses vajalik anda ka vähemalt "teatud teiste ainete" definitsioon.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõige 4 b (uus)

4 b) "Toitumissoovitus" on 
toiduainetootjate poolt, nagu defineeritud 
määruses (EÜ) nr 178/2002, 
kindlaksmääratud kogus, arvestades 
toitaine artiklis 7 lõikes 1 nimetatud 
ülempiire ja direktiivis 90/496/EMÜ 
nimetatud päevaseid toitumissoovitusi 
(RDA – recommanded daily allowances); 

Selgitus

Et vältida vitamiinide ja mineraalainete ning teiste ainete kuritarvitamist ja et luua tarbijate 
jaoks üleüldse esialgne ja teaduslikult põhjendatud orienteerumisvõimalus, on vaja sätestada 
teatud toitaine või teise aine päevane toitumissoovitus või soovitatav tarbimiskogus.

Toidulisandite direktiivi 2002/46 artiklis 5 on juba ette nähtud, et toidulisandite osas 
määratakse tootja soovitatud päevase annuse alusel kindlaks ülempiirid. Need peavad 
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lähtuma – nagu selgitatud direktiivi 2002/46 lõike 1 punktis a – „ohutust ülempiirist“. Need 
tuleb vastavalt direktiivile 2002/46 kindlaks määrata nimetatud direktiivi artikli 13 lõikes 2 
kirjeldatud menetluse järgi, kuid see on endiselt tegemata. Toidulisandite direktiiv tuli 
rakendada hiljemalt 31. juuliks 2003. Järelikult on komisjon hilinenud toidulisandites 
sisalduvate vitamiinide ja mineraalainete ohutute ülempiiride, ülem- ja alampiiride 
sätestamisega. Edasine viivitamine toidulisandite seadusandluse sätete kehtestamise ja seega 
nende efektiivse rakendamisega, aga ka toiduainete vitamiinide ja mineraalainetega 
rikastamist puudutavate tingimuste kehtestamise ja rakendamisega ei ole tarbija- ja 
rahvatervise aspektist aktsepteeritav. 

Samuti tuleb – rahvatervise ja õiguskindluse mõistes – kindlaks määrata muude ainete ohutud 
ülempiirid.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Päevased toitumissoovitused ja ohutud 

ülempiirid
III lisa osas B või C ära toodud teatud 
teiste ainete kohta määratakse kindlaks 
päevased toitumissoovitused ja ohutud 
ülempiirid. Käesoleva määruse artikkel 7 
kuulub kohaldamisele vastavalt mõttele.

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Vitamiine ja mineraalaineid on lubatud 
toiduainetele lisada ainult järgmistel 
eesmärkidel:

2. Vitamiine ja mineraalaineid on lubatud 
toiduainetele lisada inimorganismi jaoks 
bioloogiliselt omastataval kujul ainult 
järgmistel eesmärkidel: 

Selgitus

Kõik toiduainetele lisatavad vitamiinid ja mineraalained peavad olema organismi jaoks 
omastatavad, vastasel juhul on tegemist tarbija eksitamisega ja äärmuslikul juhul võivad 
tagajärjeks olla negatiivsed mõjud tervisele (nt kõhulahtisus või teiste toitainete omastamise 
vähenemine).

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 sissejuhatav osa
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Erinevalt artikli 3 lõikest 1 ja kuni (seitse 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest) võivad liikmesriigid oma 
riigi territooriumil lubada vitamiinide ja 
mineraalainete kasutamist, mis ei ole 
loetletud I lisas või mida ei kasutata II lisas 
loetletud kujul, kui:

Erinevalt artikli 3 lõikest 1 ja kuni (kolm 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest) võivad liikmesriigid oma 
riigi territooriumil lubada vitamiinide ja 
mineraalainete kasutamist, mis ei ole 
loetletud I lisas või mida ei kasutata II lisas 
loetletud kujul, kui: 

Selgitus

7-aastane periood on üleminekusätete jaoks liiga pikk.

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 punkti b esimene lõik

b) Euroopa Toiduohutusamet ei ole asunud 
äraütlevale seisukohale nimetatud aine 
kasutamise osas toiduaine valmistamisel 
või selle kasutamise osas antud kujul, 
toimiku alusel, mis toetab kõnealuse aine 
kasutamist ja mille liikmesriik esitab 
komisjonile hiljemalt (kolm aastat alates 
käesoleva määruse jõustumisest). 

b) Euroopa Toiduohutusamet ei ole asunud 
äraütlevale seisukohale nimetatud aine 
kasutamise osas toiduaine valmistamisel 
või selle kasutamise osas antud kujul, 
toimiku alusel, mis toetab kõnealuse aine 
kasutamist ja mille liikmesriik esitab 
komisjonile hiljemalt (18 kuud alates 
käesoleva määruse jõustumisest).

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 punkti 2 lõik b

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud 
vitamiine ja mineraalaineid lisada, on 
võimalik vastavalt artikli 16 lõikes 2 
näidatud menetlusele teaduslike 
uurimistulemuste alusel kindlaks 
määrata.

18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist määrab komisjon vastavalt 
artikli 16 lõikes 2 nimetatud menetlusele 
kindlaks spetsiifilised toiteväärtuste 
profiilid, mis peavad hõlmama toiduaineid 
või teatud toiduainete kategooriaid, nii et 
neile on lubatud lisada vitamiine ja 
mineraalaineid.
Need toiteväärtuste profiilid koostatakse 
toiduainete ja teatud toiduainete 
kategooriate jaoks ja nimelt võttes eriti 
arvesse:
a) asjaomases toiduaines sisalduvate 
teatud toitainete ja teiste ainete koguseid, 
nt rasv, küllastatud rasvhapped, 
transrasvhapped, suhkur ja 
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sool/naatrium; 
b) toiduaine (või toiduainete kategooria) 
rolli ja tähendust rahvastiku toitumise 
jaoks üldiselt või vajadusel teatud 
riskirühmade toitumise jaoks, kaasa 
arvatud lapsed;
c) toiduaine toiteväärtuse koostist 
tervikuna ja toitainete olemasolu, mille 
toime tervisele on teaduslikult 
tunnustatud.
Toiteväärtuste profiilid tuginevad 
toitumist ja selle tähtsust tervisele 
käsitlevate teadusuuringute tulemustele. 
Toiteväärtuste profiilide 
kindlaksmääramisel küsib komisjon 
ametilt nõu ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toiduainetööstusega 
ja tarbijate ühendustega.
Erandregulatsioonid ja ajakohastamised  
vastavate teadusuuringute tulemuste 
arvessevõtmise eesmärgil määratakse 
kindlaks vastavalt artikli 16 lõikes 2 
nimetatud menetlusele.

Selgitus

Toiduaineid, millele on lisatud vitamiine ja mineraalaineid, pakuvad toiduainetetööstuse 
ettevõtted toodetena, mille tarbimine toob kasu ja mis on seetõttu „head“ või „paremad“ 
tooted. Järelikult on võimalik, et paljud tarbijad tarbivad neid toiduaineid suurendatud hulgal 
ja söövad neid kogustes, mis ületab nende toodete tarbimise praeguseid harjumusi. Seetõttu 
on oluline, et vitamiine ja mineraalaineid lisatakse ainult toiduainetele, mille puhul järgitakse 
teatud toitainete profiile, vältimaks võimalikke negatiivseid mõjusid. Toitumisest tingitud 
kroonilised haigused näitavad Euroopa rahvastiku hulgas tõusutendentsi. Siia kuuluvad nt 
südame-veresoonkonnahaigused, diabeet, ülekaalulisus, kaaries jne. Kalori-, rasva-, soola- ja 
suhkrurikas ning samal ajal ballastainevaene toit soodustab selliste haiguste tekkimist. 
Seetõttu ei tohiks tooteid, mis on – vajadusel vastavate tooterühmade lõikes – eriti kalori-, 
rasva-, suhkru- või/ja soolarikkad ja/või ballastainevaesed ja/või ebasoodsa rasvaprofiiliga, 
vabatahtliku vitamiinide ja mineraalainetega rikastamise kaudu huvitavamaks teha. 
Rikastatud tooted ei tohi olla vastuolus käibivate toitumissoovituste ja riikide 
toidupoliitikaga.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 1
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1. II lisas loetletud ainete 
puhtusekriteeriumid kehtestatakse vastavalt 
artikli 16 lõike 2 menetlusele, kuivõrd need 
ei kehti lõike 2 alusel.

1. II lisas loetletud ainete 
puhtusekriteeriumid kehtestatakse 
hiljemalt ...* vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele, kuivõrd need ei kehti lõike 2 
alusel.

* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Õiguskindluse ja efektiivse tarbijakaitse garanteerimiseks tuleb puhtusekriteeriumid kindlaks 
määrata enne määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

1. Juhul kui vitamiine või mineraalaineid 
lisatakse toiduainetele artikli 3 lõikes 2 
nimetatud eesmärkidel, ei tohi vitamiini 
või mineraalaine kogusisaldus, mis –
ükskõik millisel eesmärgil – on toiduaines 
müügihetkel olemas, ületada 
kindlaksmääratud sisaldusi. 
Kontsentreeritud ja dehüdreeritud toodete 
kohta kehtivad toiduainetele kehtestatud 
ülempiirid ajahetkel, mil need on vastavalt 
tootja juhistele tarbimiseks ette 
valmistatud.

1. Juhul kui vitamiine või mineraalaineid 
lisatakse toiduainetele artikli 3 lõikes 2 
nimetatud eesmärkidel, ei tohi vitamiini 
või mineraalaine kogusisaldus, mis –
ükskõik millisel eesmärgil – on toiduaines 
müügihetkel olemas, ületada 
kindlaksmääratud sisaldusi, mis 
määratakse kindlaks hiljemalt ...*. 
Kontsentreeritud ja dehüdreeritud toodete 
kohta kehtivad toiduainetele kehtestatud 
ülempiirid ajahetkel, mil need on vastavalt 
tootja juhistele tarbimiseks ette 
valmistatud.

* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Õiguskindluse ja efektiivse tarbijakaitse garanteerimiseks tuleb ülem- ja alampiirid kindlaks 
määrata enne määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 15
Artikli 7 lõike 2 punkt b
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b) vitamiinide ja mineraalainete kogused, 
mida saadakse toitumisel teistest allikatest.

b) vitamiinide ja mineraalainete kogused, 
mida saadakse toitumisel teistest allikatest,
kaasa arvatud toidulisandid.

Selgitus

Toidulisandid lähevad üha enam moodi ja paljud tarbijad kasutavad neid regulaarselt või 
vähemalt aeg-ajalt. Paljud toidulisandid sisaldavad olulistes kogustes vitamiine ja 
mineraalaineid. Seega tuleb selliste toodete kaudu saadavaid koguseid igal juhul samuti 
silmas pidada. Seetõttu tuleb nimetatud aspekt esile tõsta.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) üksikute toodete osakaal rahvastiku 
toidus tervikuna üldiselt või teatud 
rahvastikurühmade toidus tervikuna;

Muudatusettepanek 17
Artikli 7 lõike 2 punkt b b (uus)

b b) artiklis 5 nimetatud toitaine profiil.

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõige 4

4. Vitamiinide ja mineraalainete, mille 
tarbimise võrdlusnäitaja rahvastiku 
hulgas on ligikaudu ohutu ülempiiri 
lähedal, lõikes 1 nimetatud ülempiiride 
kindlaksmääramisel arvestatakse 
vajadusel ka järgmist:

4. Komisjon määrab vitamiinide ja 
mineraalainete lõikes 1 nimetatud 
ülempiirid ning päevased 
toitumissoovitused kindlaks ameti 
hinnangu alusel. Väärtused avaldatakse.

a) nõuded teatud vitamiinide ja 
mineraalainete lisamisele toiduainetele, 
eesmärgiga taastada toiduainega 
varustatus ja/või toitumisalane 
ekvivalentsus;

b) üksikute toodete osakaal rahvastiku 
toidus tervikuna üldiselt või teatud 
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rahvastikurühmade toidus tervikuna;

c) toote vastavalt toiduainete toiteväärtuse 
ja terviseohutuse andmeid käsitlevale 
määrusele (EÜ) nr  ../2003 kindlaks 
määratud toitaineprofiil.

Selgitus

Et vältida vitamiinide ja mineraalainete kuritarvitamist, on vaja kindlaks määrata ohutud 
ülempiirid.

Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõige 1

1.Nende toiduainete märgistamine ja 
esitlusviis, millele lisatakse vitamiine ja 
mineraalaineid, ega ka nende reklaam ei 
tohi sisaldada ühtegi viidet, millega 
väidetakse või sisendatakse, et mõistlike 
toitainekoguste saamine tasakaalustatud 
vaheldusrikka toitumise raames ei ole 
võimalik. Vajadusel on võimalik 
spetsiaalse toitaine osas kindlaks määrata 
erandregulatsioon vastavalt artikli 16 
lõike 2 menetlusele.

1. Nende toiduainete märgistamine ja 
esitlusviis, millele lisatakse vitamiine ja 
mineraalaineid, ega ka nende reklaam ei 
tohi sisaldada ühtegi viidet, millega 
väidetakse või sisendatakse, et mõistlike 
toitainekoguste saamine tasakaalustatud 
vaheldusrikka toitumise raames ei ole 
võimalik.

Selgitus

Sellise erandregulatsiooni jaoks puudub igasugune põhjendus. Sellised toiduained ei ole siis 
vabatahtlikult rikastatud tooted, vaid dieettooted või kohustuslikus korras rikastatud tooted, 
nagu nt jooditud keedusool Austrias ja Saksamaal.

Muudatusettepanek 20
Artikli 8 lõige 4

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Tuleb esitada 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 
2 loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus.

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Tuleb esitada 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 
2 loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus. Lisaks tuleb 
esitada järgmised andmed:
a) andmed vitamiinide ja mineraalainete 
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kohta esitatakse annuse suurusena (kogus 
ühe portsjoni kohta) absoluutväärtustena 
ja protsendina päevasest 
toitumissoovitusest (RDA); lisaks sellele 
esitatakse andmed toote 100g või 100ml 
kohta;
b) toote soovitatav päevane tarbimiskogus 
– kus see on mõistlik ja kergesti 
portsjoniteks ümberarvestatav – tootjalt;
c) hoiatus, et näidatud soovitatavat 
päevast annust ei tohi ületada;

Selgitus

See muudatus tagab, et tarbijateni jõuab ainult oluline teave, et ennast ise liiga suure 
vitamiinide ja mineraalainete tarbimise eest kaitsta. Ettepanek päevase toitumissoovituse ja 
hoiatuse kohta kattub lisaks sellele toidulisandite direktiiviga (2002/46/EÜ).

Muudatusettepanek 21
Artikkel 9 a (uus)

Artikkel 9 a
Liikmesriigid teatavad komisjonile 18 kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ained või lisandid, mida nende 
territooriumil kasutatakse toiduainete 
rikastamiseks ja mis on teised ained kui 
vitamiinid ja mineraalained või sisaldavad 
neid. Komisjon edastab selle teabe ametile 
ja avaldab laekunud teated.

Selgitus

On oluline, et toodaks ära piisav teave teatud teiste ainete lisamise kohta.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a

Ained, mille kasutamine on allutatud 
piirangutele, mis on keelatud või mida 

ühendus kontrollib 
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1. Juhul kui liikmesriik esindab 
seisukohta, et teise aine kui vitamiinid või 
mineraalained või sellise lisandi lisamine, 
mis sisaldab teist ainet kui vitamiinid või 
mineraalained, võib viia antud aine 
tarbimiseni kogustes, mis ületavad 
toitumisstaatuse kohta käivatest 
ametlikest statistilistest andmetest 
tuletatavaid keskmisi tarbimiskoguseid, 
on ta kohustatud sellest komisjonile 
viivitamatult teatama.
2. Komisjon otsustab pärast seda, kui 
amet on andnud iga kord hinnangu 
esitatud teabele, vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele ja lisab aine III lisasse.
Kui selgub, et aine on tervisele kahjulik, 
siis aine või lisand: 
a) lisatakse III lisa osasse A ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle 
kasutamine toiduainete tootmisel on 
keelatud;
b) lisatakse III lisa osasse B ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle 
kasutamine toiduainete tootmisel on 
lubatud ainult seal nimetatud tingimustel 
ja seal nimetatud piirkogustes.
Kui pärast ameti igakordset hinnangut 
esitatud teabele selgub, et aine 
kasutamine võib olla tervisele kahjulik, 
kuid selles osas püsib jätkuv teaduslik 
ebakindlus, lisatakse aine III lisa osasse C 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele.
3. Ühenduse spetsiifiliste toiduainete 
kohta kehtivad eeskirjad võivad sisaldada 
teatud ainete kasutamise piiranguid või 
keeldu, mis väljub käesolevas määruses 
sätestatu raamest. Kui ühenduse eeskirjad 
puuduvad, võivad liikmesriigid selliseid 
keelde või piiranguid kehtestada vastavalt 
artikli 14 menetlusele.
4. Toiduainetetööstuse ettevõtjad või 
teised asjaomased isikud võivad Euroopa 
Toiduohutusametile esitada igal ajal 
teadusandmeid, mille alusel tõendatakse 
III lisa osas C loetletud aine ohutus 
toiduaines või toiduainete kategoorias 
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kasutamisel ja selgitatakse sellise 
kasutamise eesmärki.
5. Nelja aasta jooksul alates kuupäevast, 
mil aine lisati III lisa osasse C 
langetatakse vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele ja arvestades ameti 
seisukohavõttu vastavalt lõikele 4 
hindamiseks esitatud dokumentide kohta 
otsus, kas III lisa osas C loetletud aine 
kasutamist üldiselt lubatakse või kas see 
lisatakse vajadusel III lisa osas A või B 
toodud nimekirja.

Selgitus

Siin täpsustatakse mõistet „liigne“ kogus. Sealjuures juhindutakse ametlikest statistilistest 
andmetest toitumisstaatuse kohta (toitainebilansid, toiduainete tarbimisandmed jne). 
Keskmise tähtaja jooksul peaksid olema esitatud üleeuroopalised toitumisandmed, millele on 
seejärel võimalik tugineda. 

Lisaks sellele tuleb kindlaks määrata ühtne ja läbipaistev menetlus kontrollimisele kuuluvate 
teatud teiste ainete kohta. 

Muudatusettepanek 23
Artikkel 10

Artikkel 10 kustutatud
Ained, mille kasutamine on allutatud 

piirangutele või mis on keelatud 
1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet 
või lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine 
tarbimiseni kogustes, mis ületavad kaugelt  
tavapärastel tingimustel tasakaalustatud 
ja vaheldusrikka toitumise käigus 
mõistlikult tarbitavad kogused ja kui 
pärast ameti igakordset hinnangut 
esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, siis aine 
ja/või lisand, mis seda sisaldab, lisatakse 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele 
vajadusel:
a) kas III lisa osasse A ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle 
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kasutamine toiduainete tootmisel 
keelatakse;
b) või III lisa osasse B ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle 
kasutamine toiduainete tootmisel on 
lubatud ainult seal nimetatud tingimustel.
2. Ühenduse spetsiifiliste toiduainete 
kohta kehtivad eeskirjad võivad sisaldada 
teatud ainete kasutamise piiranguid või 
keeldu, mis väljub käesolevas määruses 
sätestatu raamest. Kui ühenduse eeskirjad 
puuduvad, võivad liikmesriigid selliseid 
keelde või piiranguid kehtestada vastavalt 
artikli 14 menetlusele.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut uue artikli 10 a kohta.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 11

Artikkel 11 kustutatud
Ained, mida ühendus kontrollib 

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet 
või lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine 
tarbimiseni kogustes, mis ületavad kaugelt  
tavapärastel tingimustel tasakaalustatud 
ja vaheldusrikka toitumise käigus 
mõistlikult tarbitavad kogused ja kui 
pärast ameti igakordset hinnangut 
esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine võib olla tervisele kahjulik, 
kuid püsib jätkuv teaduslik ebakindlus, 
lisatakse aine III lisa osasse C vastavalt 
artikli 16 lõike 2 menetlusele. 
2. Toiduainetööstuse ettevõtjad või teised 
asjaomased isikud võivad Euroopa 
Toiduohutusametile esitada igal ajal  
teadusandmeid, mille alusel tõendatakse 
III lisa osas C loetletud aine ohutus 
toiduaines või toiduainete kategoorias 
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kasutamisel ja selgitatakse sellise 
kasutamise eesmärki. 
3. Nelja aasta jooksul alates kuupäevast, 
mil aine lisati III lisa osasse C, 
langetatakse vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele ja arvestades ameti 
seisukohavõttu vastavalt lõikele 2 
hindamiseks esitatud dokumentide kohta 
otsus, kas III lisa osas C loetletud aine 
kasutamist üldiselt lubatakse või kas see 
lisatakse vajadusel III lisa osas A või B 
toodud nimekirja.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut uue artikli 10 a kohta.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 11 a (uus)

Artikkel 11 a
Märgistamine, esitlusviis ja reklaam

Nende toiduainete märgistamine ja 
esitlusviis, millele lisatakse spetsiaalseid 
teisi aineid, ega ka nende reklaam ei tohi 
sisaldada ühtegi viidet, millega väidetakse 
või sisendatakse, et tasakaalustatud 
ennetava suunitlusega toitumine 
tavapäraste toiduainetega ei ole vajalik.
2. Nende toiduainete märgistamine ja 
esitlusviis, millele lisatakse spetsiaalseid 
teisi aineid, ega ka nende reklaam ei tohi 
tarbijaid eksitada ega petta toiteväärtuse 
osas, mis toiduainel võib tänu lisatud 
toitainetele olla.
3. Nende toodete puhul, millele on lisatud 
spetsiaalseid teisi aineid, võib
märgistusele lisada viite vastavale 
lisandile toiduainete toiteväärtuse ja 
terviseohutuse andmeid käsitlevas 
määruses (EÜ) nr ../2003 nimetatud 
tingimustel. 
4. Toodetel, millele on lisatud 
spetsiaalseid teisi aineid ja mis kuuluvad 
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käesoleva määruse kohaldamisalasse, on 
toiteväärtuse märgistus kohustuslik. 
Tuleb esitada nimetatud direktiivi artikli 4 
lõike 1 grupis 2 loetletud andmed ja ära 
tuleb näidata toiduainetele lisatud ainete 
kogusisaldus. Lisaks tuleb esitada 
järgnevad andmed:
a) andmed spetsiaalsete teiste ainete kohta 
esitatakse annuse suurusena (kogus ühe 
portsjoni kohta) absoluutväärtustena ja 
kui see on teada, siis ka protsendina 
päevasest toitumissoovitusest (RDA); 
lisaks sellele esitatakse andmed toote 100g 
või 100ml kohta;
b) toote soovitatav päevane tarbimiskogus 
– kus see on mõistlik ja kergesti 
portsjoniteks ümberarvestatav – tootjalt;
c) hoiatus, et näidatud soovitatavat 
päevast annust ei tohi ületada;
5. Käesolev artikkel kehtib, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/13/EÜ, toiduainete 
toiteväärtuse ja terviseohutuse andmeid 
käsitlevat määrust (EÜ) nr ../2003 ning 
teisi toiduõiguse sätteid, mis kehtivad 
kirjeldatud toiduainete kategooriate 
kohta.
6. Käesoleva artikli rakendussätted 
kehtestatakse vajadusel täpsemalt 
vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele.

Selgitus

Tarbija jaoks peab olema selgelt nähtav, milliseid aineid on toiduainele lisatud ja milline on 
lisatud aine koguse ja päevase toitumissoovituse koguse suhe soovitatava tarbimiskogusega 
100g/ml kohta. Kui on võimalik kindlaks määrata päevane vajadus, tuleks ka see ära näidata.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 11 b (uus)

Artikkel 11 b
Päevased toitumissoovitused ja ohutud 
ülempiirid
III lisas osas B või C ära toodud teatud 
teiste ainete kohta määratakse kindlaks 
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päevased toitumissoovitused ja ohutud 
ülempiirid. Käesoleva määruse artikkel 7 
kuulub kohaldamisele vastavalt mõttele.

Selgitus

Sarnaselt vitamiine ja mineraalaineid käsitlevate sätetega  tuleb ka teatud teiste ainete kohta 
määrata kindlaks ohutud ülempiirid.

Muudatusettepanek 27
Artikkel 12 a (uus)

Artikkel 12 a
Päevaste toitumissoovituste 
kindlaksmääramine
Komisjon määrab kiiresti – hiljemalt 
käesoleva määruse jõustumisel –, 
arvestades teadusuuringute uusimaid 
tulemusi ja rahvusvahelisi soovitusi, 
kindlaks kõikide I lisas loetletud 
vitamiinide ja mineraalainete päevased 
toitumissoovitused.

Muudatusettepanek 28
Artikkel 13

Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingut, 
eriti artikleid 28 ja 30, ei ole 
liikmesriikidel lubatud toiduainetele 
vitamiinide ja mineraalainete lisamist 
käsitlevate ühtlustamata riiklike 
eeskirjade kohaldamise kaudu piirata ega 
keelata toiduainete ostu-müüki, mis 
täidavad käesoleva määruse ja selle 
rakendamiseks välja antud ühenduse 
eeskirjade sätteid.

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
õigust kooskõlas EÜ asutamislepinguga, 
eriti artiklitega 28 ja 30, säilitada või 
kehtestada rangemaid eeskirju 
vitamiinide, mineraalainete ja teatud 
teiste ainete lisamiseks, mida nad peavad 
rahvatervise kaitsmiseks vajalikuks ja mis 
ei ole vastuolus käesoleva määrusega.

6 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid 
komisjoni  juba olemasolevatest olulistest 
riiklikest eeskirjadest.
III lisasse kandmata ainete osas võivad 
rangemad eeskirjad jääda igal juhul nii 
kauaks kehtima, kuni vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 10 a on amet 
korraldanud ainete hindamise.
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Selgitus

Liikmesriikide riiklike eeskirjade säilitamise või rakendamise võimaluste õiguslik täpsustus.

Muudatusettepanek 29
Artikli 14 lõige 3

3. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel 
moodustatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alalise komisjoniga, kui peab seda 
mõistlikuks või kui liikmesriik seda 
nõuab, ja võtab kavandatavate meetmete 
suhtes seisukoha.

3. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel 
moodustatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alalise komisjoniga ja võtab kavandatavate 
meetmete suhtes seisukoha.

Selgitus

Toiduahela ja loomatervishoiu alalise komisjoniga tuleb igal juhul konsulteerida.

Muudatusettepanek 30
Artikkel 17

Et tagada efektiivne järelevalve toiduainete 
üle, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid, ja nende toiduainete üle, 
mis sisaldavad III lisa osades B ja C 
loetletud aineid, võivad liikmesriigid ette 
näha, et toote valmistaja või tema riigi 
territooriumil turuleviimise eest vastutaja 
teatab pädevale asutusele turuleviimisest ja 
edastab tootel kasutatava märgistuse 
näidise.

Et tagada efektiivne järelevalve toiduainete 
üle, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid, ja nende toiduainete üle, 
mis sisaldavad III lisa osades B ja C 
loetletud aineid, näevad liikmesriigid ette, 
et toote valmistaja või tema riigi 
territooriumil turuleviimise eest vastutaja 
teatab pädevale asutusele turuleviimisest ja 
edastab tootel kasutatava märgistuse 
näidise.

Liikmesriigid edastavad antud teabe 
komisjonile ja ametile.
Komisjon teeb teabe huvitatud 
avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Ettenähtud järelevalve tähendab tootjate jaoks võrdseid tingimusi ja parandab samal ajal 
tarbijakaitset. Avaldamine muudab turul toimuva läbipaistvaks ja lihtsustab järelevalvet.
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EXPLANATORY STATEMENT

Auf internationaler Ebene nahm der Kodex Alimentarius im Jahr 1987 als allgemeinen 
Grundsatz an, dass es zulässig ist, Lebensmitteln Nährstoffe zuzusetzen, um einen 
nachgewiesenen Mangel an einem oder mehreren Nährstoffen in der Bevölkerung oder 
bestimmten Bevölkerungsgruppen zu verhindern oder zu beheben.

Es gibt heute sehr große Unterschiede zwischen den nationalen Vorschriften über den frei-
willigen Zusatz von Vitaminen, Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen zu 
Lebensmitteln.

Einige Länder haben Vorschriften für einen obligatorischen Zusatz festgelegt, andere Länder 
hingegen haben keine Regeln.

Einige Länder haben sehr restriktive Vorschriften für einen freiwilligen Zusatz von Vitaminen 
und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen, in anderen Ländern gibt es hingegen sehr 
weit gefasste Vorschriften für den Zusatz.

Die großen Unterschiede bei den nationalen Vorschriften schaffen natürlich Hemmnisse für 
den Handel mit solchen Erzeugnissen auf dem Binnenmarkt.

Es ist deshalb sinnvoll, auf eine Harmonisierung der gemeinschaftlichen Vorschriften für den 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen hinzuwirken, 
vorausgesetzt, dass diese Harmonisierung auf einem hohen Niveau für den Verbraucherschutz 
erfolgt. Es muss in diesem Zusammenhang sichergestellt werden, dass die betreffenden 
Erzeugnisse in keiner Weise eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen und dass 
der Ernährungsgrundsatz, wonach eine ausgewogene und vielfältige Kost die erforderlichen 
und ausreichenden Mengen an Nährstoffen sichert, nicht beeinträchtigt wird.

Der Vorschlag wird ohne Zweifel den Handel mit solchen Lebensmitteln auf dem Binnen-
markt erleichtern, aber Aspekte der öffentlichen Gesundheit und ein hohes Niveau des 
Verbraucherschutzes sind in dem Vorschlag nicht ausreichend berücksichtigt.

1. Rechtsgrundlage

Um den Aspekt des Verbraucherschutzes stärker herauszustellen, sollte die Rechtsgrundlage 
für die Verordnung durch einen Hinweis auf Artikel 153 des Vertrags ergänzt werden. Artikel 
1 Abs 1 des Kommissionsvorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen.

2. Nährwertprofile

Angereicherte Lebensmittel werden von den Lebensmittelunternehmen als Produkte 
angeboten, deren Verzehr einen Nutzen erbringt und die deshalb „gute“ oder „bessere“ 
Produkte sind. Diese Lebensmittel könnten folglich von vielen Verbrauchern vermehrt 
verzehrt werden und in Mengen aufgenommen werden, die über den gegenwärtigen 
Verzehrsgewohnheiten dieser Produkte liegen. Es ist deshalb wichtig, dass Vitamine und 
Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen bestimmte Nährstoffprofile 
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beachtet werden, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Ernährungsbedingte chronische Krankheiten in der europäischen Bevölkerung sind im 
ansteigen. Dazu zählen zB Herz-Kreislaufleiden, Diabetes, Fettleibigkeit, Karies usw. Eine  
kalorien-, fett-, salz- und zuckerreiche und gleichzeitig ballaststoffarme Ernährung fördert die 
Entstehung solcher Erkrankungen. Daher sollten Produkte, die – gegebenenfalls bezogen auf 
die jeweiligen Produktgruppe - besonders kalorien-, fett-, zucker- oder/und salzreich und/oder 
ballaststoffarm sind bzw ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, durch freiwillige Anreicherung 
mit Vitaminen oder Mineralien  nicht interessanter gemacht werden. 

Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
Ernährunspolitiken nicht entgegenstehen. (Änderungsantrag Art 5 neu)

3. Anhang III

Vitamine und Mineralien in Lebensmitteln sind wissenschaftlich bewertet und genau unter-
sucht. Deshalb konnte die Kommission auch die Positivlisten in Anhang I und II der Verord-
nung aufstellen. 

Eine Positivliste der "bestimmten anderen Stoffe" ist nicht sinnvoll, jedoch ist eine Definition 
der "bestimmten anderen Stoffe" in dieser Verordnung nötig.

Weiters sind wie bei den Vitaminen und Mineralien auch bei den "bestimmten anderen 
Stoffen" die Höchst- bzw Mindestgehalte festzulegen. Auch die Kennzeichnungsvorschriften 
sind wie bei den Vitaminen und Mineralien anzuwenden.

Weiters wird in Art 10 a  das Verfahren der zu  prüfenden Stoffe einheitlich und transparent 
festgelegt.


