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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

A vitaminok és ásványi anyagok, valamint bizonyos más anyagoknak az élelmiszerekhez 
való hozzáadásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2003)0671 – C6–0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2003)0671)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5-0538/2003),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére  (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni,

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére, valamint 153. cikkére,

Justification

Der Vorschlag sollte sich auch auf einen besseren Verbraucherschutz als Grundlage stützen. 
Art 1 Abs 1 des Vorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen.

Módosítás 2

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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(8) preambulumbekezdés

(8) A megfelelő, változatos táplálkozás 
általában képes az összes, a normális 
fejlődéshez és az egészség megtartásához 
szükséges tápanyagot az általánosan 
elfogadható tudományos adatokban közölt 
és ajánlott mennyiségben nyújtani. A 
vizsgálatokból kitűnik azonban, hogy ez az 
ideális eset a Közösségben nem minden 
vitaminra és ásványi anyagra, valamint 
nem minden népességcsoportra igaz. Úgy 
tűnik, hogy a hozzáadott vitamint és 
ásványi anyagokat tartalmazó 
élelmiszerek nem elhanyagolható 
mennyiséget visznek be a szóban forgó 
tápanyagokból, így abból lehet kiindulni, 
hogy pozitív módon járulnak hozzá a 
tápanyag-összbevitelhez.

(8) A megfelelő, változatos táplálkozással
általában bevisszük az összes, a normális 
fejlődéshez és az egészség megtartásához 
szükséges tápanyagot az általánosan 
elfogadható tudományos adatokban közölt 
és ajánlott mennyiségben. A vizsgálatokból 
kitűnik azonban, hogy ez az ideális eset a 
Közösségben néha nem minden vitaminra 
és ásványi anyagra, valamint nem minden 
népességcsoportra igaz. A vitaminok és 
ásványi anyagok önkéntes és célzott 
hozzáadása az adott népességcsoport 
számára megfelelő élelmiszerekbe ezekben 
az esetekben segítségül szolgálna.

Justification

Die Ernährungssachverständigen sind sich nicht einig, ob sich Lebensmittel, denen 
willkürlich und freiwillig Vitamine und Mineralien zugesetzt werden, positiv auf die 
Nährstoffzufuhr auswirken. Die generelle Formulierung, dass angereicherte Lebensmittel 
einen positiven Beitrag zur Gesamtnährstoffzufuhr liefern, führt daher zu Unklarheit über die 
Absicht des Vorschlags, und sollte deshalb gestrichen werden. Stattdessen sollte klargestellt 
werden, dass angereicherte Lebensmittel nur dort tatsächlich einen positiven Beitrag leisten 
können, wo eine zumindest grenzwertige Versorgung an bestimmten Vitaminen und 
Mineralstoffen vorliegt. Und die entsprechend angereicherten Produkte für die jeweilig 
kritisch versorgte Bevölkerungsgruppe auch geeignet sind.

Módosítás 3
(10) preambulumbekezdés

(10) Néhány nem túl gyakran előforduló 
tápanyag jelenleg fellelhető a 
Közösségben. A Közösségben és a 
különböző népességcsoportok 
életmódjában a társadalmi-gazdasági 
változások különböző élelmezési 
igényekhez és túlságosan változékony 
táplálkozási szokásokhoz vezettek. Ez 
ismét csak változásokhoz vezetett az 
energia- és tápanyagigény, valamint 
bizonyos népességcsoportok esetében
bizonyos vitaminok és ásványi anyagok 

törölve
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beviteli mennyiségének terén, amelyek a 
különböző tagállamokban javasolt 
mennyiségeknél alacsonyabbak.
Ezenkívül az újabb tudományos adatok 
rámutatnak, hogy bizonyos tápanyagok 
beviteli mennyisége a jó egészség és 
közérzet szempontjából magasabb lehet, 
mint a jelenleg ajánlott. E háttér mellett 
szükségesnek tartjuk, hogy a „dúsítás” 
közösségi rendelkezésekben szereplő 
meghatározását a megfelelő, az 
Alimentarius-Kódexben lefektetett 
általános alapelveken túlra is kiterjesszük.

Justification

Die Kommission führt aus, dass in sehr seltenen Fällen Mängel an bestimmten Nährstoffen 
festzustellen sind, sie führt dies jedoch nicht im Einzelnen aus. Die Kommission benutzt 
jedoch den Mangel an bestimmten Nährstoffen dafür, Möglichkeiten für den freiwilligen 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien zu allen Lebensmitteln vorzuschlagen und zu recht-
fertigen. Die Gemeinschaft sollte eine Situation auf dem Markt anstreben, bei der die 
Hersteller Lebensmitteln Vitamine und Mineralien aus Ernährungs- und 
Gesundheitserwägungen und nicht unter Aspekten des Inverkehrbringens zusetzen. 

Darüber hinaus können mit bestimmten Nährstoffen angereicherte Lebensmittel für eine ganz 
bestimmte, genau definierte Bevölkerungsgruppe (jene mit einem Mangel oder mit einem 
höheren Bedarf wie zB Schwangere) als Lebensmittel für eine bestimmte Ernährung oder 
Lebensmittel für bestimmte medizinische Zwecke unter den für diese Lebensmittel geltenden 
Gemeinschaftsbestimmungen  in Verkehr gebracht werden.

Módosítás 4
(14) preambulumbekezdés

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, legtöbbször a gyártóktól szerzik be, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek 
máskülönben nem kívánatosak. E 
lehetséges nemkívánatos hatással való 
szembeszállás céljából érdemes 

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, legtöbbször a gyártóktól szerzik be, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos 
előnnyel, vagy pedig fiziológiai vagy más 
egészségbeli előnyökkel rendelkeznek más, 
hasonló termékekkel szemben, amelyekhez 
e tápanyagok nincsenek hozzáadva. Ez 
olyan fogyasztói döntésekhez vezethet, 
amelyek máskülönben nem kívánatosak, 
mivel a dúsított termékek túl 
kalóriadúsak, túl zsírosak vagy túl édesek.



PE 353.331v01-00 8/27 PR\551974HU.doc

HU

korlátozásokat kivetni az olyan 
termékekre, amelyekhez a technikai 
megfontolásokból nyilvánvaló 
mennyiséghez vagy a biztonsági okokból 
szükségeshez további vitaminok és ásványi 
anyagok adhatók, amikor az ilyen 
termékekben a vitaminok és ásványi 
anyagok legmagasabb szintjét 
megállapítják. Bizonyos anyagok – pl. az 
alkohol – termékben való előfordulása 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 
megengedett. Hogy a fogyasztókban ne 
keletkezzék zavar a friss élelmiszer 
tápértékét illetőleg, azokhoz sem szabadna 
vitaminokat és ásványi anyagokat 
hozzáadni.

E lehetséges nemkívánatos hatással való 
szembeszállás céljából korlátozásokat kell 
kivetni az olyan termékekre, amelyekhez 
önkéntes alapon vitaminokat és ásványi 
anyagokat adnak hozzá. Bizonyos anyagok 
– pl. az alkohol – termékben való 
előfordulása, vagy a termék tápérték-
profilja ebben az összefüggésben 
megfelelő kritériumok ahhoz, hogy 
vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása 
ne legyen megengedett. A tápérték-profil 
megállapításakor a különböző 
tápanyagokat és a táplálkozásélettani 
hatással rendelkező anyagokat, különösen 
a zsírt, a telített zsírsavakat, az átmeneti 
zsírsavakat, a sót/nátriumot és a cukrot, 
amelyek túlzott bevitele az 
össztáplálkozáson belül nem ajánlott, a 
többszörös és egyszeres, valamint a 
telítetlen zsírsavakat, a cukron kívül 
rendelkezésre álló szénhidrátokat, a 
vitaminokat, az ásványi anyagokat, a 
fehérjéket és a ballasztanyagokat kell 
figyelembe venni. A tápértékprofil mellett 
a kalóriatartalmat is figyelembe kellene 
venni. A tápértékprofil megállapításakor a 
különböző élelmiszerkategóriákat, 
valamint ezen élelmiszerek 
össztáplálkozásban betöltött helyértékét és 
szerepét kerülnek veszik figyelembe. A 
megállapított tápérték-profilokra való 
tekintettel kivételekre lehet szükség egyes 
élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák 
esetében, azoknak a lakosság táplálkozási 
szokásaiban betöltött szerepe és 
jelentősége szerint. Hogy a fogyasztókban 
ne keletkezzék zavar a friss élelmiszer 
tápértékét illetőleg, azokhoz nem szabad 
vitaminokat és ásványi anyagokat 
hozzáadni.

Justification

Der eingefügte Text stammt im Wesentlichen aus den Erwägungen 6 und 7 im Vorschlag der 
Kommission über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 
(KOM(2003) 424). So wird eine sinnvolle Parallelität zwischen den zwei Verordnungen 
geschaffen. Außerdem darf der Zusatz von Vitaminen und Mineralien bei Erzeugnissen nicht 
zugelassen werden, die einen hohen Gehalt an Stoffen wie gesättigten Fettsäuren, 
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Transfettsäuren, Zucker und Salz aufweisen und die im Rahmen einer präventionsorientierten 
gesunden Ernährung weniger häufig verzehrt werden sollten. Da nicht jede Angabe (zB 
Markenname oder der bloße Hinweis „Vitamin C“) eine nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe entsprechend dem Vorschlag KOM( 2003) 424  darstellt, erscheint es sinnvoll, im 
Zusammenhang mit der freiwilligen Anreicherungen die Restriktionen der nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Werbung grundsätzlich zu übernehmen um einheitliches 
Verbraucherschutzniveau beizubehalten.

Módosítás 5
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) A 90/496/EGK irányelvben javasolt 
napi adagok (RDA) nem minden, az I. és 
II. mellékletben felsorolt vitaminra és 
ásványi anyagra nézve vannak kimerítoen 
felsorolva, és ebbol kifolyólag elavultak.

Módosítás 6
2. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) „Bizonyos más anyagok” alatt olyan, 
biológiailag aktív anyagokat értünk, 
amelyeket vagy kivonatolással, vagy 
szintézissel nyernek, amelyek kimutatott 
táplálkozásfiziológiai hatással 
rendelkeznek és dúsított élelmiszerek 
alkotóelemént lehet őket felhasználni és 
amelyek az Európai Parlament és a 
Tanács újfajta élelmiszerekről és újfajta 
élelmiszer-adalékokról szóló 258/97/EK 
rendelete hatálya alá esnek.

Justification

Die für den Zusatz zugelassenen Vitamine und Mineralien sind in Anhang I und II aufgezählt 
und definiert. Daher ist zumindest  auch eine Definition der "bestimmten anderen Stoffe" in 
dieser Verordnung nötig.

Módosítás 7
2. cikk (4b) bekezdés (új)

(4b) „Javasolt fogyasztási mennyiség” az 
élelmiszeripari vállalkozó által a 
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178/2002/EK rendelet alapján  a 7. cikk 
(1) bekezdésében megnevezett maximális 
tápanyagtartalom és a 90/496/EGK 
irányelvben megnevezett javasolt napi 
adagok (RDA – recommended daily 
allowances) figyelembe vételével 
meghatározandó mennyiség,

Justification

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien bzw anderen Stoffen zu vermeiden und 
den Verbrauchern eine sinnvolle und wissenschaftlich abgesicherte Orientierung überhaupt 
erst zu ermöglichen , ist die Spezifizierung der empfohlenen Tagesverzehrsmenge bzw der 
empfohlenen Aufnahmemenge an einem bestimmten Nährstoff oder anderen Stoff nötig.

Artikel 5 der RL 2002/46 über Nahrungsergänzungsmittel (NEM) gibt bereits vor, dass für 
Nahrungsergänzungsmittel Höchstmengen bezogen auf die vom Hersteller empfohlene 
Tagesdosis festgelegt werden. Diese sollen sich – wie in Abs 1 Buchstabe a) der RL 2002/46 
ausgeführt, an „sicheren Höchstmengen“ orientieren. Diese sollen lt RL 2002/46 nach dem 
Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 dieser Richtlinie festgelegt werden, sind aber nach wie vor 
ausständig. Die NEM-RL war bis spätestens 31. Juli 2003 umzusetzen. Die Kommission ist 
demnach im Erlassen der sicheren Höchstmengen, Höchst- und Mindestmengen an Vitaminen 
und Mineralstoffen in NEM säumig. Eine weitere Verzögerung und somit effektive 
Durchsetzung der Bestimmungen der NEMgesetzgebung aber auch der Bedingungen im 
Hinblick auf die Anreicherung von Lebensmitteln mit Vitaminen und Mineralstoffen ist aus 
Verbraucher- und Volksgesundheitssicht nicht akzeptabel. 

Ebenso müssen – im Sinne der Volksgesundheit und Rechtssicherheit - für sonstige Stoffe 
sichere Höchstmengen festgelegt werden.

Módosítás: 8
7a. cikk (új)

7a. cikk
Javasolt napi adagok és adalékok 

biztonságos maximális arányai
A III B vagy a C függelékben felsorolt 
bizonyos más anyagok számára javasolt 
napi adagokat és biztonságos maximális 
arányokat állapítanak meg. E rendelet 7. 
cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.

</Amend>
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Módosítás 9
3. cikk,  (2) bekezdés, bevezető rész

2. Vitaminokat és ásványi anyagokat csak a 
következő célokból szabad élelmiszerekhez 
hozzáadni:

2. Vitaminokat és ásványi anyagokat az 
emberi testben előforduló formájukban
csak a következő célokból szabad 
élelmiszerekhez hozzáadni:

Justification

Alle Vitamine und Mineralien, die Lebensmitteln zugesetzt werden, müssen vom Körper auf-
genommen werden können, ansonsten wird der Verbraucher in die Irre geführt und im 
Extremfall sind mögliche negativen Auswirkungen auf die Gesundheit die Folge (wie zB 
Durchfall oder Verminderung der Aufnahme von anderen Nährstoffen).

Módosítás 10
4. cikk, bevezető rész

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérő módon és 
(e rendelet hatályba lépésétől számított hét 
évig) a tagállamok területükön 
engedélyezhetik az olyan vitaminok és 
ásványi anyagok használatát, amelyek 
nincsenek az I. mellékletben felsorolva, 
vagy nem a II. mellékletben felsorolt 
formában használják, amennyiben:

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérő módon és 
(e rendelet hatályba lépésétől számított 
három évig) a tagállamok területükön 
engedélyezhetik az olyan vitaminok és 
ásványi anyagok használatát, amelyek 
nincsenek az I. mellékletben felsorolva, 
vagy nem a II. mellékletben felsorolt 
formában használják, amennyiben:

Justification

Ein Zeitraum von 7 Jahren für Übergangsbestimmungen ist zu lang.

Módosítás 11
4. cikk, b) pont, (1) bekezdés

b) az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság nem adott ki elutasító 
állásfoglalást ezen anyag felhasználásával 
kapcsolatosan, vagy ezen anyag e 
formájában élelmiszer előállítása céljából 
történő felhasználásával kapcsolatban egy 
dosszié alapján olyan állásfoglalást adott 
ki, ami a kérdéses anyag használatát 
támogatja, és azt a tagállam legkésőbb
(három évvel e rendelet hatályba lépése 
után) a Bizottságnak eljuttatja.

b) az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság nem adott ki elutasító 
állásfoglalást ezen anyag felhasználásával 
kapcsolatosan, vagy ezen anyag e 
formájában élelmiszer előállítása céljából 
történő felhasználásával kapcsolatban egy 
dosszié alapján olyan állásfoglalást adott 
ki, ami a kérdéses anyag használatát 
támogatja, és azt a tagállam legkésőbb (18 
hónappal e rendelet hatályba lépése után) a 
Bizottságnak eljuttatja.
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Módosítás 12
5. cikk, b) pont, (2) bekezdés

További élelmiszereket vagy olyan 
élelmiszer-kategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat vagy ásványi 
anyagokat hozzáadni, a 16. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
elvégzett tudományos bizonyítás alapján 
lehet megnevezni.

Az e rendelet hatályba lépésétől számított 
18 hónapon belül a Bizottság a 16. cikk 
(2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően meghatározza azt az egyedi 
tápérték-profilt, amelyet az 
élelmiszereknek vagy egyes élelmiszer-
kategóriáknak kell felmutatniuk, hogy 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat 
lehessen hozzájuk adni.
E tápérték-profilokat élelmiszerek és 
bizonyos élelmiszer-kategóriák számára 
állítják fel, még pedig a következők 
figyelembe vételével:
a) bizonyos tápanyagok és más olyan 
anyagok mennyisége, amelyeket az adott 
élelmiszer tartalmaz, pl. zsír, teljes 
zsírsavak, átmeneti zsírsavak, cukor és 
só/nátrium,
b) az élelmiszer (vagy az élelmiszer-
kategória) a lakosság vagy adott esetben 
bizonyos kockázati csoportok – ide értve a 
gyermekeket – élelmezésében betöltött 
szerepe és jelentősége általában,
c) az élelmiszer összesített tápérték-
összetétele és az olyan tápanyagok 
jelenléte, amelyek hatása az egészségre 
tudományosan elismert.
A tápanyag-profilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismerésekre és 
azoknak az egészséggel kapcsolatos 
jelentőségére támaszkodnak.
A tápérték-profil megállapításakor a 
Bizottság kikéri a hatóság tanácsát és 
tanácskozást folytat érdekcsoportokkal, 
különösen az élelmiszeriparon belül és a 
fogyasztói szervezetekkel.
Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 16. cikk 
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(2) bekezdésében említett eljárás szerint 
kerül sor.

Justification

Lebensmittel, denen Vitamin und Mineralien  zugesetzt sind, 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 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 und/oder ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, durch 
freiwillige Anreicherung mit Vitaminen und  Mineralien  nicht interessanter gemacht werden. 
Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
Ernährunspolitiken nicht entgegenstehen.

Módosítás 13
6. cikk, (1) bekezdés

1. A II. mellékletben felsorolt tisztasági 
feltételekről a 16. cikk (2) bekezdése 
alapján rendelkeznek, amennyiben azok a 
(2) bekezdés alapján még nem érvényesek.

1. A II. mellékletben felsorolt tisztasági 
feltételekről …-ig * a 16. cikk (2) 
bekezdése alapján rendelkeznek, 
amennyiben azok a (2) bekezdés alapján 
még nem érvényesek.

* Ezen rendelkezés hatályba lépésének 
dátuma.

Justification

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Reinheitskriterien vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.

Módosítás 14
7. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés 
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1. Ha vitaminok vagy ásványi anyagok a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett célokra 
kerülnek hozzáadásra, a vitaminok vagy 
ásványi anyagok összmennyisége nem 
haladhatja meg azon megállapítandó 
mennyiséget, amely az élelmiszerben az 
értékesítés időpontjában bármilyen célból 
előfordul. A koncentrált és dehidratált 
termékekre az élelmiszereke 
megállapítandó legmagasabb mennyiség 
vonatkozik, abban az időpontban, amikor 
azokat a gyártó utasításainak megfelelően 
fogyasztásra előkészítik.

1. Ha vitaminok vagy ásványi anyagok a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett célokra 
kerülnek hozzáadásra, a vitaminok vagy 
ásványi anyagok összmennyisége nem 
haladhatja meg a ...-ig meghatározott,
megállapításra váró mennyiséget, amely az 
élelmiszerben az értékesítés időpontjában 
bármilyen célból előfordul. A koncentrált 
és dehidratált termékekre az élelmiszereke 
megállapítandó legmagasabb mennyiség 
vonatkozik, abban az időpontban, amikor 
azokat a gyártó utasításainak megfelelően 
fogyasztásra előkészítik.

* Ezen rendelkezés hatályba lépésének 
dátuma.

Justification

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Höchstgehalte und Mindestmengen vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.

Módosítás 15
7.cikk,  (2) bekezdés, b) pont

b) azon vitamin- és ásványianyag-
mennyiségek, amelyek a táplálkozás során 
más forrásból kerülnek hozzáadásra.

b) azon vitamin- és ásványianyag-
mennyiségek, amelyek a táplálkozás során 
más forrásból, többek között étrend-
kiegészítőkből kerülnek hozzáadásra.

Justification

Nahrungsergänzungsmittel kommen immer mehr in Mode und werden von vielen 
Verbrauchern regelmäßig oder zumindest immer wieder eingenommen. Viele 
Nahrungsergänzungen enthalten erhebliche Mengen an Vitaminen und Mineralien. Die 
Zufuhr über solche Produkte muss daher jedenfalls auch beachtet werden. Deshalb sollte 
dieser Aspekt herausgestellt werden.

Módosítás 16
7. cikk,  (2) bekezdés, ba) pont (új)
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ba) az egyes termékeknek a a népesség 
össztáplálkozásában betöltött részesedése 
általában, illetve adott 
népességcsoportokban;

Módosítás 17
7. cikk,  (2) bekezdés, bb) pont  (új)

bb) az 5. cikkben említett tápanyagprofil.

Módosítás 18
7. cikk,  (4) bekezdés

4. Adott esetben az alábbiakat is 
figyelembe veszik az (1) bekezdésben 
említett azon vitaminokra és ásványi 
anyagokra vonatkozó maximális 
mennyiségek megállapításakor, amelyek 
népességi referencia-bevitele a 
biztonságos maximális mennyiség 
közelében van:

4. A Bizottság a hatóságok értékelése 
alapján megállapítja az (1) bekezdésben 
említett, a vitaminokra és ásványi 
anyagokra vonatkozó maximális 
mennyiségeket, valamint ajánlott napi 
adagokat. Az értékeket közzéteszik.

a) az adott vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez helyreállítás és/vagy az 
élelmiszerpótlók táplálkozási 
egyenértékűségének céljából történő 
hozzáadásra vonatkozó követelmények;

b) az egyes termékeknek a népesség 
össztáplálkozásában betöltött részesedése 
általában, illetve adott 
népességcsoportokban;

.c) a terméknek az élelmiszerek tápérték-
és egészségügyi vonatkozású adatairól 
szóló .../ 2003/EK rendeletnek megfelelően 
megállapított tápanyag-profilja.

Justification

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien zu vermeiden sind sichere Höchstgehalte 
festzulegen.
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Módosítás 19
8. cikk,  (1) bekezdés

Azon élelmiszerek, címkézése, kiszerelése 
és reklámja, amelyekhez vitaminokat és 
ásványi anyagokat adnak hozzá, nem 
tartalmazhatnak arra irányuló rejtett vagy 
nyílt utalást, hogy kiegyensúlyozott és 
változatos étrenddel általában nem 
biztosítható a tápanyagok megfelelő 
mennyiségű bevitele. Adott esetben 
speciális tápanyag tekintetében eltérés 
állapítható meg a 16. cikk (2) 
bekezdésének eljárása szerint.

Azon élelmiszerek címkézése, kiszerelése 
és reklámja, amelyekhez vitaminokat és 
ásványi anyagokat adnak hozzá, nem 
tartalmazhatnak arra irányuló rejtett vagy 
nyílt utalást, hogy kiegyensúlyozott és 
változatos étrenddel általában nem 
biztosítható a tápanyagok megfelelő 
mennyiségű bevitele.

Justification

Es gibt keine Begründung für eine solche Ausnahmeregelung. Solche Lebensmittel sind dann 
keine freiwillig angereicherten Produkte sondern diätetische Produkte oder obligat 
angereicherte Produkte wie zB  Jodiertes Kochsalz in Österreich und Deutschland.

Módosítás 20
8. cikk,  (4) bekezdés

4. Kötelező azon termékek 
tápértékjelölése, amelyekhez vitaminokat 
és ásványi anyagokat adtak hozzá és ezen 
rendelet hatálya alá tartoznak. Fel kell 
tüntetni az említett irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 2. csoportjában szereplő 
adatokat és meg kell adni az 
élelmiszerekhez hozzáadott vitaminok és 
ásványi anyagok összmennyiségét.

4. Kötelező azon termékek 
tápértékjelölése, amelyekhez vitaminokat 
és ásványi anyagokat adtak hozzá és ezen 
rendelet hatálya alá tartoznak. Fel kell 
tüntetni az említett irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 2. csoportjában szereplő 
adatokat és meg kell adni az 
élelmiszerekhez hozzáadott vitaminok és 
ásványi anyagok összmennyiségét.
Emellett az alábbi adatokat kell megadni:
a) a vitaminok és ásványi anyagok adatait 
abszolút értékű adagnagyságonként 
(mennyiség adagonkénti) és az ajánlott 
napi adag részeként (RDA) kell megadni; 
az adatokat továbbá 100g vagy 100 ml 
termékenként kell megadni;
b) a termékgyártó ajánlott napi 
fogyasztási mennyisége – ha szükséges, és 
amely adagokban könnyen levezethető, 
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c) figyelmeztetés a megadott ajánlott napi 
adag túllépésének elkerülésére;

Justification

Dieser Änderungsantrag wird sicherstellen, dass die Verbraucher nur relevante 
Informationen erhalten, um sich selbst vor einer zu hohen Aufnahme von Vitaminen und 
Mineralien zu schützen. Der Vorschlag zu der empfohlenen Tagesaufnahme und zum 
Warnhinweis deckt sich außerdem mit der Richtlinie über Nahrungsergänzungsmittel 
(2002/46/EG).

Módosítás 21
9a. cikk (új)

9a. cikk
A tagállamok a Bizottságnak e rendelet 
hatályba lépését követő 18 hónapon belül 
bejelentik azokat az anyagokat, illetve 
összetevőket, amelyeket területükön az 
élelmiszerek dúsítására használnak, és 
amely anyagok nem számítanak 
vitaminnak vagy ásványi anyagnak, illetve 
amelyek vitaminokat vagy ásványi 
anyagokat tartalmaznak. A Bizottság 
ezeket az információkat továbbítja a 
hatóságokhoz és közzéteszi a beérkezett 
bejelentéseket.

Justification

Es ist wichtig, dass ausreichende Informationen über den Zusatz bestimmter anderer Stoffe 
vorhanden sind.

Módosítás 22
10a. cikk (új)

Artikel 10a
(Note to translations: This article replaces 
articles 10 and 11. Some parts of the text 
are identical)
Felhasználási korlátozással érintett, tiltott 

vagy a Közösség által vizsgált anyagok
1. Ha egy tagállam azt a nézetet képviseli, 
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miszerint a vitaminon vagy ásványi 
anyagon kívüli anyag, illetve vitaminon 
vagy ásványi anyagon kívül más anyagot 
tartalmazó összetevő ezen anyag olyan 
mértékű felvételéhez vezet, amely 
meghaladja a hivatalos statisztikai 
adatokból a táplálékstátusz 
vonatkozásában levezethető átlagos 
felvételi mennyiségeket, azt köteles a 
Bizottsággal haladéktalanul közölni.
2. A Bizottság minden esetben a 
rendelkezésre álló információk hatóságok 
által történő kötelező értékelését követően 
határoz a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint és felveszi a 
III. mellékletbe az anyagot.
Ha kiderül, hogy az anyag az egészségre 
veszélyes, az anyagot, illetve az összetevőt:
a) felveszik a III. melléklet A részébe, ezen 
anyag élelmiszerekhez való hozzáadását, 
illetve élelmiszerek előállításnál való 
felhasználást megtiltják;
b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását az ott 
meghatározott feltételek szerint és 
maximális értékek vonatkozásában 
engedélyezik.
Ha az adott esetben a rendelkezésre álló 
információk hatóságok által történő 
kötelező értékelése alapján kiderül, hogy 
az anyag használata káros lehet az 
egészségre, azonban ez tudományos úton 
még nem bizonyított, az anyagot a III C 
mellékletbe veszik fel a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint.
3. A meghatározott élelmiszerekre 
vonatkozó közösségi rendelkezések 
bizonyos anyagok használatának e 
rendeletben meghatározottakon túlmenő 
korlátozását vagy tilalmat foglalhatják 
magukban. Ha nincsenek közösségi 
rendelkezések, a tagállamok ilyen tilalmat 
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vagy korlátozást a 14. cikk szerinti eljárás 
alapján rendelhetnek el.
4. Élelmiszeripari vállalatok és egyéb 
érintettek bármikor tudományos adatokat 
terjeszthetnek az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság elé, 
amelyek alátámasztják a III. melléklet C 
részében szereplő anyagok élelmiszerben 
vagy élelmiszerkategóriában történő 
alkalmazásának biztonságát és 
megindokolják ezen alkalmazás célját.
5. Egy anyag III. melléklet C részébe 
történő felvételének időpontjától számított 
négy éven belül a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás alapján és a hatóságoknak 
a 4. cikk értelmében értékelésre 
előterjesztett dokumentumokról szóló 
véleményére figyelemmel határozat 
születik arról, hogy a III. melléklet C 
részében szereplő anyag használata 
önmagában megengedett-e, vagy adott 
esetben felveszik a III. melléklet A vagy B 
részében szereplő listára.

Justification

Hier wird der Begriff „Über“- Menge konkretisiert. Dabei wird auf  offizielle statistische 
Daten zum Ernährungsstatus (Nahrungsmittelbilanzen, Lebensmittelverzehrsdaten etc) 
abgestellt.  Mittelfristig sollten gesamt-europäische Ernährungsdaten vorliegen, auf welchen 
dann Bezug genommen werden kann. 

Weiters muss  ein einheitliches und transparentes Verfahren für die zu prüfenden bestimmten 
anderen  Stoffe festgelegt werden. 

Módosítás 23
10. cikk

Artikel 10 törölve
Felhasználási korlátozással érintett vagy 

tiltott anyagok
ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak az 
élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
előállítása során olyan feltételek mellett 
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alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezet, 
amelyekjóval meghaladják a szokásos 
körülmények között kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadandó mennyiségeket, és ha az adott 
esetben a rendelkezésre állóm információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
ártalmas, az anyagot és/vagy az ezt 
tartalmazó összetevőt szükség esetén a 16. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárás alapján:
a) vagy felveszik a III. melléklet A részébe, 
ezen anyag élelmiszerekhez való 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
gyártásnál való felhasználást megtiltják;
b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az 
ott meghatározott feltételek szerint 
engedélyezik.
A meghatározott élelmiszerekre vonatkozó 
közösségi rendelkezések bizonyos anyagok 
használatának e rendeletben 
meghatározottakon túlmenő korlátozását 
vagy tilalmat foglalhatják magukban. .Ha 
nincsenek közösségi rendelkezések, a 
tagállamok ilyen tilalmat vagy korlátozást 
a 14. cikk szerinti eljárás alapján 
rendelhetnek el.

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a  neu.

Módosítás 24
11. cikk

Artikel 11 entfällt
A Közösség által vizsgált anyagok

Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak az 
élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
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előállítása során olyan feltételek mellett 
alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezet, 
amelyek jóval meghaladják a szokásos 
körülmények között kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadandó mennyiségeket, és ha az adott 
esetben a rendelkezésre álló információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
valószínűleg ártalmas, azonban ez 
tudományos úton még nem bizonyított, az 
anyagot a 16. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás alapján felveszik a 16. cikk (2) 
bekezdésébe.
Élelmiszeripari vállalatok és egyéb 
érintettek bármikor tudományos adatokat 
terjeszthetnek az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság elé, amelyek 
alátámasztják a III. melléklet C részében 
szereplő anyagok élelmiszerben vagy 
élelmiszerkategóriában történő 
alkalmazásának biztonságát és 
megindokolják ezen alkalmazás célját.
Egy anyag III. melléklet C részébe történő 

felvételének időpontjától számított négy 
éven belül a 16. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás alapján és a hatóságoknak a 2. cikk 
értelmében értékelésre előterjesztett 
dokumentumokról szóló véleményére 
figyelemmel határozat születik arról, hogy 
a III. melléklet C részében szereplő anyag 
használata önmagában megengedett-e, 
vagy adott esetben felveszik a III. melléklet 
A vagy B részében szereplő listára.

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a  neu.

Módosítás 25
11a. cikk (új)

(Note to translations: Please see art. 8)

Article 11a
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Címkézés, kiszerelés és reklám

Azon élelmiszerek, címkézése, kiszerelése 
és reklámja, amelyekhez külön más 
anyagokat adnak hozzá, nem 
tartalmazhatnak arra irányuló rejtett vagy 
nyílt utalást, hogy egy kiegyensúlyozott, 
megelőzésre irányuló, hagyományos 
élelmiszerekből álló étrend szükséges.
2. Azon élelmiszerek, címkézése, 
kiszerelése és reklámja, amelyekhez külön 
más anyagokat adnak hozzá, nem 
vezetheti félre, illetve azon tápérték 
tekintetében nem tévesztheti meg a 
fogyasztót, amellyel az élelmiszer a 
hozzáadott tápanyagok alapján 
rendelkezhet.
3. Azon termékek címkézésén, amelyekhez 
külön más anyagokat adtak hozzá, erre az 
adalékra utalás tüntethető fel az 
élelmiszerek tápérték- és egészségügyi 
vonatkozású adatairól szóló .../2003/EK 
rendeletben említett feltételek alapján.
4. Kötelező azon termékek 
tápértékjelölése, amelyekhez külön más 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak. Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésének 2. csoportjában szereplő 
adatokat és meg kell adni az 
élelmiszerekhez hozzáadott anyagok 
összmennyiségét. Emellett az alábbi 
adatokat kel megadni:
a) a külön más anyagok adatait abszolút 
értékű adagnagyságonként (mennyiség 
per adag) és — ha rendelkezésre áll — az 
ajánlott napi adag részeként (RDA) kell 
megadni; az adatokat továbbá 100g vagy 
100 ml termékenként kell megadni;
b) a termék gyártó ajánlott napi 
fogyasztási mennyisége - ha szükséges és 
amely adagokban könnyen levezethető;
c) figyelmeztetés a megadott ajánlott napi 
adag túllépésének elkerülésére;
5. Ezt a cikket a 2000/13//EK irányelv,az 



PR\551974HU.doc 23/27 PE 353.331v01-00

HU

élelmiszerek tápérték- és egészségügyi 
vonatkozású adatairól szóló  .../ 2003/EK 
rendelet, valamint az élelmiszerjog más , 
az adott élelmiszerkategóriákra vonatkozó 
rendelkezései sérelme nélkül kell 
alkalmazni.
6. E cikk végrehajtási rendelkezései 
szükség esetén a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás szerint kerülnek 
pontosabban megállapításra.

Justification

Es muss für Verbraucher klar ersichtlich sein, welche Stoffe dem Nahrungsmittel zugesetzt 
wurden und in welchem Verhältnis die Menge des zugesetzten Stoffes je empfohlener 
Verzehrsmenge bzw je 100g/ml zur empfohlenen Tagesaufnahmemenge steht. Wo der 
Tagesbedarf festgelegt werden kann, wäre auch dieser anzugeben.

Módosítás 26
11b. cikk (új)

Artikel 11b
Javasolt napi adagok és adalékok 
biztonságos maximális arányai
A III B vagy a C függelékben felsorolt 
bizonyos más anyagok számára javasolt 
napi adagokat és biztonságos maximális 
arányokat állapítanak meg. E rendelet 7. 
cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.

Justification

Analog zu den Bestimmungen zu Vitaminen und Mineralien sind auch für die bestimmten 
anderen Stoffe sichere Obergrenzen festzulegen.

Módosítás 27
12a. cikk (új)

Artikel 12a
Ajánlott napi adagok megállapítása
A Bizottság haladéktalanul — legkésőbb e 
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  és 
figyelemmel a legújabb tudományos 
ismeretekre és nemzetközi ajánlásokra —
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megállapítja az ajánlott napi adagokat 
valamennyi, az I. mellékletben felsorolt 
vitamin és ásványi anyag vonatkozásában.

Módosítás 28
13. cikk

A Szerződés és különösen a 28. és a 30. 
cikk sérelme nélkül a tagállamok a 
vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez tör hozzáadásáról szóló, 
nem harmonizált nemzeti rendelkezések 
alkalmazásával nem korlátozhatják, 
illetve nem tilthatják meg azon 
élelmiszerek kereskedelmét, amelyek 
megfelelnek e rendelet és az annak 
végrehajtására elfogadott közösségi 
rendelkezések előírásainak.

Ez a rendelet nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy a Szerződéssel, 
különösen a 28. és 30. cikkel összhangban 
a közegészség védelme érdekében általuk 
szükségesnek tartott olyan szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn és 
vezessenek be a vitaminok, ásványi 
anyagok és bizonyos más anyagok 
hozzáadása vonatkozásában, amelyek 
nem ellentétesek e rendelettel.

A tagállamok e rendelet hatályba lépésétől 
számított 6 hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot a már meglévő, releváns 
nemzeti rendelkezésekről.
A III. mellékletben nem szereplő 
anyagokra vonatkozó szigorúbb 
rendelkezéseket az anyagok hatóságok 
által e rendelet 10a cikke értelmében 
történő értékeléséig tarthatók fenn.

Justification

Rechtliche Präzisierung der Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, nationale Vorschriften 
beizubehalten bzw durchzuführen.

Módosítás 29
14. cikk, (3) bekezdés

3. A Bizottság — ha szükségesnek tartja 
vagy ha  azt egy tagállam kéri — konzultál 
a 178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdése alapján létrehozott 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottsággal, és véleményt 
nyilvánít a tervezet intézkedésekről.

3. A Bizottság konzultál a 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdése 
alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, 
és véleményt nyilvánít a tervezet 
intézkedésekről.
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Justification

Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sollte jedenfalls 
konsultiert werden.

Módosítás 30
17. cikk

A III. melléklet B és C részében szereplő 
anyagokat tartalmazó, illetve azon 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyekhez 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat adtak 
hozzá,  a tagállamok saját területükön 
előírhatják, hogy a gyártó vagy a termék 
forgalmazója a termékhez használt címke 
mintáját eljuttatva értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba hozatalról.

A III. melléklet B és C részében szereplő 
anyagokat tartalmazó, illetve azon 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyekhez 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat adtak 
hozzá,  a tagállamok saját területükön 
előírják, hogy a gyártó vagy a termék 
forgalmazója a termékhez használt címke 
mintáját eljuttatva értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba hozatalról.

A tagállamok továbbítják ezen 
információkat a Bizottságnak és a 
hatóságoknak.
A Bizottság  az érdeklődők számára 
hozzáférhetővé teszi az információkat.

Justification

Eine vorgeschriebene Überwachung bedeutet gleiche Bedingungen für die Hersteller und 
verbessert gleichzeitig den Verbraucherschutz. Die Veröffentlichung schafft transparent, was 
am Markt ist und erleichtert die Überwachung.
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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 
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Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen bestimmte Nährstoffprofile 
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.


