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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl vitaminų ir 
mineralų bei tam tikrų kitų medžiagų maisto papildų 
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2003)0671)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, kurių pagrindu Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C5-0538/2003),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A6-0000/2005),

1. pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Komisiją pakartotinai pateikti Parlamentui pasiūlymą, jei ji ketina iš esmės keisti šį 
pasiūlymą arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdamas į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 153 
straipsnius,

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

Pakeitimas 2

  
1 OL C … Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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8 konstatuojamoji dalis

(8) Tinkamai ir įvairiai maitinantis 
paprastai galima gauti tokį visų normaliam 
vystymuisi ir sveikatai palaikyti reikalingų 
maistinių medžiagų kiekį, koks 
patvirtinamas ir rekomenduojamas 
visuotinai priimtinais moksliniais 
duomenimis. Tačiau tyrimai rodo, kad šiuo 
idealiu atveju gaunama ne visų vitaminų ir 
mineralų, to taip pat negalima pasakyti apie
visas Bendrijos gyventojų grupes.
Vitaminų ir mineralų praturtintas 
maistas, atrodo, žymiai papildo šių 
maistinių medžiagų kiekį, todėl galima 
tikėtis, kad jie papildo bendrą 
suvartojamų maisto medžiagų kiekį.

(8) Tinkamai ir įvairiai maitinantis 
paprastai gaunamas toks visų normaliam 
vystymuisi ir sveikatai palaikyti reikalingų 
maistinių medžiagų kiekis, koks 
patvirtinamas ir rekomenduojamas 
visuotinai priimtinais moksliniais 
duomenimis. Tačiau tyrimai rodo, kad šiuo 
idealiu atveju kartais gaunama ne visų
vitaminų ir mineralų, to taip pat negalima 
pasakyti apie visas Bendrijos gyventojų 
grupes. Savanoriškai ir tikslingai 
praturtinti vitaminų ir mineralų 
atitinkamoms gyventojų grupėms skirtus 
maisto produktus  tokiais atvejais gali būti 
naudinga.

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.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) Bendrijoje šiuo metu galima pastebėti 
nedažną kai kurių maistinių medžiagų 
trūkumą. Socialinės ir ekonominės 
padėties Bendrijoje kaita ir skirtingų 
gyventojų grupių gyvenimo būdas 
sąlygojo skirtingus mitybos poreikius ir 
kintančius mitybos įpročius. Tai savo 
ruožtu pakeitė skirtingų gyventojų grupių 
energijos ir maistinių medžiagų poreikį ir 
tam tikrų vitaminų bei mineralų 
suvartojamą kiekį, kuris skirtingose 
valstybėse narėse yra žemiau 
rekomenduojamos ribos. Be to, nauji 
moksliniai duomenys rodo, kad siekiant 

Išbraukta.
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palaikyti optimalią sveikatą ir gerą 
savijautą kai kurių maistinių medžiagų 
gali būti suvartojama daugiau negu 
rekomenduojama šiuo metu. Atsižvelgiant 
į tai laikoma, kad būtina Bendrijos 
taisyklėse apie Maisto kodekse apibrėžtus 
atitinkamus bendruosius principus išplėsti 
„praturtinimo“ apibrėžimą.

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.

Pakeitimas 4
14 konstatuojamoji dalis

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių 
ar kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistinių medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
šiaip būtų nepageidautinas. Siekiant 
atremti šį nepageidautiną poveikį, 
manoma, kad būtina imtis apribojimų
tuose produktuose, kuriuos galima 
praturtinti vitaminais ir mineralais, 
papildomai šalia apribojimų, kurie 
taikomi technologiniais sumetimais ar yra 
būtini saugumo požiūriu, kai šiuose 
produktuose nustatomos didžiausios 
leistinų vitaminų ir mineralų ribos. Tam 
tikros medžiagos, pvz., alkoholio, kiekis 

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių 
ar kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistinių medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas, nes praturtinti 
produktai per daug kaloringi, per riebūs 
ar per saldūs. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, tuose produktuose, 
kurie savanoriškai praturtinami vitaminais 
ir mineralais, privaloma imtis apribojimų. 
Tam tikros medžiagos, pvz., alkoholio, 
kiekis ar maistinė sudėtis produktuose, 
šiame kontekste yra tinkami kriterijai, 
kuriais remiantis nebūtų leidžiama pridėti 
vitaminų ir mineralų. Nustatant maistinę 
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produktuose, šiame kontekste būtų 
tinkamas kriterijus, kuriuo remiantis 
nebūtų leidžiama pridėti vitaminų ir 
mineralų. Kad vartotojas nebūtų 
klaidinamas dėl natūralios šviežio maisto 
maistinės vertės, į juos taip pat
neleidžiama dėti vitaminų ir mineralų.

sudėtį reikia atsižvelgti į skirtingas 
maistines medžiagas ir į medžiagas 
turinčias maistinį ir psichologinį poveikį, 
ypač riebalus, sočiąsias riebalų rūgštis,, 
riebalų rūgščių transizomerus, 
druską/natrį ir cukrų, kurių per didelis 
vartojimas mityboje nerekomenduojamas 
ir taip pat į, pvz., mononesočius, 
polinesočius riebalus, angliavandenius, 
bet ne cukrų, vitaminus, mineralus, 
proteinus ir skaidulas. Į maistinę sudėtį 
įtraukiamas ir kalorijų kiekis. Nustatant 
maistinę sudėtį atsižvelgiama į skirtingas 
maisto kategorijas ir to maisto vietą bei 
svarbą bendroje mityboje. Išimtys, 
susijusios su nusistovėjusia maistine 
sudėtimi, gali būti reikalingos tam tikram 
maistui ar jo kategorijoms priklausomai 
nuo jo vaidmens ir svarbos gyventojams.
Kad vartotojai nebūtų klaidinami nurodant 
natūralią šviežių maisto produktų maistinę 
vertę, į juos neleidžiama dėti vitaminų ir 
mineralų.

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, 
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

Pakeitimas 5
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Direktyvoje 90/496/EEB 
rekomenduojamos dienos normos 
neapima visų vitaminų ir mineralų, 
išvardytų I ir II prieduose, be to, yra 
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pasenusios. 

Pakeitimas 6
2 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a) „Tam tikros kitos medžiagos“ yra 
biologiškai aktyvios ekstrahavimo ar 
sintezės būdu gaunamos medžiagos, 
kurios pasižymi patvirtintu maistiniu ir 
psichologiniu poveikiu ir gali būti 
naudojamos praturtintuose maisto 
produktuose kaip papildai ir kurios nėra 
įtrauktos į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 258/97 dėl 
naujų maisto produktų ir naujų maisto 
sudedamųjų dalių.

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.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

(4b) „rekomenduojamas suvartojimo 
kiekis“ kaip nurodoma Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002, yra maisto produktų 
gamintojo nustatytas kiekis, atsižvelgiant į 
7 straipsnio 1 dalyje paminėtus 
didžiausius kiekius ir į direktyvoje 
90/496/EEB paminėtas rekomenduojamas 
maistingos medžiagos dienos normas 
(RDA – recommanded daily allowance); 

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 8
7 a straipsnis (naujas)

7 a straipsnis
Rekomenduojamos dienos dozės ir saugūs 

didžiausi kiekiai
III prieduose B ir C dalyse nurodytoms 
tam tikroms kitoms medžiagoms 
nustatomos rekomenduojamos dienos 
normos ir saugūs didžiausi kiekiai. Šio 
reglamento 7 straipsnį reikia taikyti pagal 
prasmę.

Pakeitimas 9
3 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Vitaminai ir mineralai į maisto 
produktus gali būti dedami tik šiais tikslais:

2. Vitaminai ir mineralai žmogaus 
organizmui biologiškai artimoje formoje į 
maisto produktus gali būti dedami tik šiais 
tikslais:

Pagrindimas

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).
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Pakeitimas 10
4 straipsnio įžanga

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(septynerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo 
teritorijoje gali leisti vitaminų ir mineralų 
naudojimą, kurie nėra išvardyti I priede 
arba nėra naudojami II priede minimomis 
formomis, jeigu:  

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(trejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo 
teritorijoje gali leisti vitaminų ir mineralų 
naudojimą, kurie nėra išvardyti I priede 
arba nėra naudojami II priede minimomis 
formomis, jeigu:   

Pagrindimas

Ein Zeitraum von 7 Jahren für Übergangsbestimmungen ist zu lang.

Pakeitimas 11
4 straipsnio (b) punkto 1 pastraipa

b) Europos maisto saugos tarnyba 
nepareiškė nepritarimo dėl šios medžiagos 
naudojimo arba jos naudojimo tokioje 
formoje gaminant maisto produktus 
remiantis dokumentais, kuriuose pritariama 
atitinkamų medžiagų naudojimui ir kuriuos 
valstybė narė perduoda Komisijai ne vėliau 
nei (po trejų metų nuo šio reglamento 
įsigalėjimo datos).

b) Europos maisto saugos tarnyba 
nepareiškė nepritarimo dėl šios medžiagos 
naudojimo arba jos naudojimo tokioje 
formoje gaminant maisto produktus 
remiantis dokumentais, kuriuose pritariama 
atitinkamų medžiagų naudojimui ir kuriuos 
valstybė narė perduoda Komisijai ne vėliau 
nei (18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigalėjimo datos).

12
5 straipsnio (b) punkto 2 pastraipa

Kiti maisto produktai arba maisto 
produktų kategorijos, į kuriuos vitaminai 
ir mineralai negali būti dedami, gali būti 
nustatyti vadovaujantis tvarka, numatyta 
16 straipsnio 2 dalyje bei atsižvelgiant į 
mokslinius faktus.

18 mėnesių laikotarpyje nuo šio 
Reglamento įsigaliojimo datos Komisija, 
vadovaudamasi 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato specifinius 
maistingųjų medžiagų aprašus, kuriuos 
privalo turėti maisto produktai arba tam 
tikros maisto produktų kategorijos, kad į 
juos būtų galima dėti vitaminų ir 
mineralų.
Šie maistingųjų medžiagų aprašai 
sudaromi maisto produktams ir tam 
tikroms maisto produktų kategorijoms, 
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ypač atsižvelgiant į:
a) tam tikrų maistingųjų medžiagų ir kitų 
medžiagų kiekį, kurios yra atitinkamame 
maisto produkte, pvz. riebalai, sočiosios 
riebalų rūgštys, riebalų rūgščių 
transizomerai, cukrus ir druska/natris;  
b) maisto produkto (arba maisto produkto 
kategorijos) vaidmuo ir svarba bendrai 
gyventojų mitybai arba tam tikroms 
rizikos grupėms, įskaitant vaikus; 
c) bendrą maistingąją produkto sudėtį ir  
maistingųjų medžiagų, kurių poveikis 
sveikatai įrodytas moksliniais faktais, 
buvimą.

Maistingųjų medžiagų aprašas remiasi 
moksliniais faktais apie mitybą ir jos 
reikšmę sveikatai. 
Patvirtinus maistingųjų medžiagų 
aprašus, Komisija paprašo Europos 
maisto saugos tarnybos patarimo ir 
konsultuojasi su interesų grupių atstovais, 
ypač su maisto produktų pramonės bei 
vartotojų asociacijų atstovais. 
Išimties taisyklės ir atnaujinimai 
atsižvelgiant į atitinkamą mokslinę 
pažangą, patvirtinami vadovaujantis 16 
straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.  

Pagrindimas

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. 
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Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
Ernährunspolitiken nicht entgegenstehen.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalis

1. Grynumo kriterijai II priede 
išvardintoms medžiagoms patvirtinami 
vadovaujantis tvarka, numatyta 16 
straipsnio 2 dalyje, jei jie negalioja pagal 2 
dalį.

1. Grynumo kriterijai II priede 
išvardintoms medžiagoms patvirtinami 
vadovaujantis tvarka, numatyta 16 
straipsnio 2 dalyje iki ...*, jei jie negalioja 
pagal 2 dalį.

* Šio Reglamento įsigaliojimo data.

Pagrindimas

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

Amendment 14
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu į maisto produktus, vadovaujantis 
3 straipsnio 3 dalyje paminėtais tikslais 
dedami vitaminai arba mineralai, bendras 
vitamino arba mineralo kiekis, kuris 
naudojamas nesvarbu kokiais tikslais, 
esantis maisto produkte, jo pardavimo 
metu negali viršyti nustatytų kiekių. 
Koncentruotiems arba džiovintiems 
gaminiams didžiausi leistini kiekiai galioja 
nuo momento kai šie vadovaujantis 
gamintojo nurodymais buvo paruošti 
valgymui. 

1.Jeigu į maisto produktus, vadovaujantis 3 
straipsnio 3 dalyje paminėtais tikslais 
dedami vitaminai arba mineralai, bendras 
vitamino arba mineralo kiekis, kuris 
naudojamas nesvarbu kokiais tikslais, 
esantis maisto produkte, jo pardavimo 
metu negali viršyti kiekių, kurie bus 
nustatyti iki...*. Koncentruotiems arba 
džiovintiems gaminiams didžiausi leistini 
kiekiai galioja nuo momento, kai šie 
vadovaujantis gamintojo nurodymais buvo 
paruošti valgymui. 

* Šio Reglamento įsigaliojimo data.
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Pagrindimas

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

15
7 straipsnio 2 dalies (b) punktas

b) Vitaminų ir mineralų kiekiai, kurie 
gaunami maitinantis iš kitų šaltinių. 

Vitaminų ir mineralų kiekiai, kurie 
gaunami maitinantis iš kitų šaltinių, 
įskaitant maisto papildus.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 16
7 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas) 

ba) tam tikrų produktų kiekis gyventojų ar 
atitinkamų gyventojų grupių racione;

Pakeitimas 17
7 straipsnio 2 dalies bb punktas  (naujas)

bb) 5 straipsnyje nurodytas maitinimosi 
profilis.

Pakeitimas 18
7 straipsnio 4 dalis

4. Nustatant pirmoje pastraipoje 
išvardytus nekenksmingus maksimalius 
gyventojų  daugiausiai  naudojamų  

4. Atsižvelgdama į kompetentingos 
institucijos vertinimą Komisija patvirtina 
1 pastraipoje išvardytas didžiausias 
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vitaminų ir mineralų kiekius, reikia 
atsižvelgti:

vitaminų ir mineralų ,  taip pat 
rekomenduojamas suvartoti per dieną 
normas. Rekomenduojami kiekiai  
paskelbiami.

į būtinumą praturtinti maisto produktus 
atitinkamais vitaminais ir mineralinėmis
medžiagomis, siekiant atkurti 
maistingumą ir (ARBA) pasiekti 
atitinkamą maisto papildų maistinę vertę;.

b) į  tam tikrų produktų kiekius gyventojų 
ar atitinkamų gyventojų grupių racione;

Justification

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien zu vermeiden sind sichere Höchstgehalte 
festzulegen.

Pakeitimas 19
8 straipsnio 1 dalis

1. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis 
etikečių, pakuočių bei  reklamoje negalima 
skelbti, kad subalansuota ir įvairi mityba 
yra nesuderinama su maisto produktų 
praturtinimu atitinkamais priedais. Kai 
kuriais atvejais dėl konkrečios maistinės 
medžiagos gali būti priimta išimtinės 
tvarkos taisyklė pagal 16 straipsnio 2 dalį.

1. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis, 
etikečių, pakuočių bei reklamoje negalima 
skelbti, kad subalansuota ir įvairi mityba 
yra nesuderinama su maisto produktų 
praturtinimu atitinkamais priedais.

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.

Pakeitimas 20
8 straipsnio 4 dalis

4. Būtina žymėti vitaminais ir 
mineralinėmis medžiagomis praturtintų 
produktų maistinę vertę. Pateikiami 

4. Būtina žymėti vitaminais ir 
mineralinėmis medžiagomis praturtintų 
produktų maistines vertes. Pateikiami 
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minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 2 
grupėje apibrėžti duomenys ir visi į maisto 
produktus įdėtų vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekiai.

minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 2 
grupėje apibrėžti duomenys ir visi į maisto 
produktus įdėtų vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekiai.

Be to, reikia pateikti tokius duomenis:
 a) vienoje maisto porcijoje esančių 

vitaminų ir mineralinių medžiagų dalis 
yra pateikiama absoliučiais vienetais kaip 
siūlomos dienos normos dalis (RDA); be 
to,  duomenys turi būti pateikti apie  100 g 
arba 100 ml produkto;
b) gamintojo rekomenduojamas produkto 
suvartojamas dienos kiekis tais atvejais, 
kai  įmanoma ir kai nesudėtinga jį 
padalyti į porcijas;
c ) perspėjimas neviršyti nustatyto 
rekomenduojamo per dieną suvartojamo 
kiekio;

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).

Pakeitimas 21
9 a straipsnis (naujas) 

9a straipsnis
Per 18  mėnesių po šio Reglamento 
įsigaliojimo datos valstybės narės praneša 
Europos Komisijai apie jų šalyse maistui 
praturtinti  naudojamus kitus  priedus, 
išskyrus vitaminus ir mineralines 
medžiagas. Šitą informaciją Komisija 
perduoda kompetentingoms institucijoms 
ir ją paskelbia.

Justification

Es ist wichtig, dass ausreichende Informationen über den Zusatz bestimmter anderer Stoffe 
vorhanden sind.
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Pakeitimas 22
10a  straipsnis (naujas) 

10a straipsnis
Medžiagos, kurias naudoti yra ribojama, 

kurios yra uždraustos arba kurias  
Bendrija turi  tikrinti.

1. Jei valstybė narė mano, kad kitas 
medžiagos ,ne vitamino ar mineralinės 
medžiagos maisto priedas ar priedas,   
turintis kitą veikliąją medžiagą , išskyrus 
vitaminus ir mineralines medžiagas, gali 
būti naudojamas didesniais, negu 
oficialiais statistikoss duomenimis 
nustatytais suvartojimo kiekiais, ji turi 
tuoj pat pranešti Komisijai.
2. Kiekvienu atveju Komisija sprendžia 
atsižvelgdama į privalomą turimos 
informacijos įvertinimą, pateiktą 
kompetentingos institucijos pagal 16 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtą procedūrą ir 
įtraukia šią medžiagą į III priedą. 
Jei išaiškėja, kad medžiaga ar jos 
sudedamoji dalis kenksminga  sveikatai, 
tai: 
a) medžiaga ar sudedamoji dalis  
įtraukiami į III priedo A  dalį  ir 
uždraudžiama  tą medžiagą maišyti su 
maisto produktais ar  naudoti ją  maisto 
produktų gamybai; 
b) arba  medžiaga ar sudedamoji dalis 
įtraukiamos į III Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą  maišyti  su 
maisto produktais ar  naudoti ją maisto 
puodukų gamybai  tik ten nurodytais 
didžiausiais kiekiais.
Jei  patikrinus  paaiškėja, kad naudojama 
medžiaga  gali būti kenksmingas 
sveikatai, bet moksliškai tai dar neįrodyta, 
medžiaga įtraukiama į III  priedo C dalį 
16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 
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3. Bendrijos nuostatomis, galiojančiomis 
specifikuotiems maisto produktams, 
galima apriboti ar uždrausti naudoti  tam 
tikras medžiagas, neįtrauktas į šį 
reglamentą. Jei nėra Bendrijos nuostatų, 
valstybės   gali pačios įvesti atitinkamus 
draudimus ar apribojimus laikydamosi 14 
straipsnyje nustatytos tvarkos.
4. Maisto produktų gamintojai ar 
suinteresuotos šalys gali bet kuriuo metu 
pateikti maisto produktų saugumo 
institucijai mokslinius faktus, įrodančius 
III priedo C dalyje išvardytų medžiagų 
naudojimo maisto produktuose saugumą 
ir tikslingumą.
5. Pagal 16 straipsnio 2 skirsnį ir pagal 4 
skirsnį atsižvelgiant į institucijų nuomonę 
apie įvertinimui pateiktus dokumentus, 
per 4 metus  nuo medžiagos įtraukimo į 
III priedo dalį C datos, gali būti nuspręsta  
įtrauktą medžiagą leisti naudoti ar įtraukti 
į III priedo A ar B dalis.

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.

Amendment 23
Article 10

10 straipsnis Išbraukta.
Medžiagos, kurių naudojimas yra 

apribotas arba uždraustas
1. Jeigu į maisto produktai praturtinami 
medžiagomis arba sudedamosiomis 
dalimis, į kurių sudėtį įeina kitų medžiagų, 
negu vitaminai arba mineralinės 
medžiagos, arba jeigu jie naudojami 
gaminant maisto produktus ir 
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sunaudojamas daug didesnis šios 
medžiagos kiekis negu įprastomis 
sąlygomis vartojant subalansuotą ir įvairų 
maistą, ir abiem atvejais, jeigu 
kompetentingoms institucijoms įvertinus 
turimą informaciją pastebima, kad 
naudojant šias medžiagas galima sukelti 
žalos sveikatai, tačiau kol tai nėra 
moksliškai įrodyta, tokia medžiaga 
vadovaujantis 16 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis įtraukiama į III priedo C dalį:
a) arba medžiaga ar jos priedas įtraukiami 
į trečio priedo A dalį ir draudžiama tą 
medžiagą naudoti gaminant maisto 
produktus;
b) arba medžiaga įtraukiama į III  priedo B 
dalį ir leidžiama šią medžiagą maišyti su 
maisto produktais ar ją naudoti maisto 
produktų gamybai tik ten nurodytomis 
sąlygomis.
2. Bendrijos taisyklės, galiojančios 
specifikuotiems maisto produktams, gali 
apriboti bei uždrausti naudoti tam tikras 
medžiagas, neįtrauktas į šį potvarkį. 
Valstybės, nesant ES potvarkio, 14 
straipsnyje nustatyta tvarka gali pačios 
įvesti atitinkamus draudimus ar 
apribojimus.

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a  neu.

Pakeitimas 24
11 straipsnis

11 straipsnis išbraukta
Medžiagos, kurių naudojimą prižiūri 

Bendrija
1. Jeigu maisto produktai praturtinami 
medžiagomis arba ingredientais, į kurių 
sudėtį įeina kitų medžiagų, negu 
vitaminai arba mineralinės medžiagos, 
arba jeigu jie naudojami gaminant maisto 
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produktus ir sunaudojamas daug didesnis 
šios medžiagos kiekis negu įprastomis 
sąlygomis vartojant subalansuotą ir įvairų 
maistą, ir abiem atvejais, jeigu 
kompetentingoms institucijoms įvertinus 
turimą informaciją pastebima, kad 
naudojant šias medžiagas galima sukelti 
žalos sveikatai, tačiau kol tai nėra 
moksliškai įrodyta, tokia medžiaga 
vadovaujantis 16 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis įtraukiama į III priedo C 
dalį.
2. Maisto verslo operatorius arba kita 
suinteresuotoji šalis gali bet kada Europos 
maisto saugos tarnybai pateikti įvertinti 
mokslinius duomenis, kuriais įrodoma, 
kad į III priedo C dalį įtraukta medžiaga 
yra saugi naudojant ją maisto produkte 
arba produktų kategorijoje, ir 
paaiškinamas to naudojimo tikslas.
3. Per ketverius metus nuo medžiagos 
įtraukimo į III priedo C dalį, laikantis 16 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos bei 
atsižvelgiant į kompetentingos institucijos 
nuomonę apie jai pateiktą įvertinti 2 
dalyje apibrėžtą informaciją 
nusprendžiama, ar iš esmės leisti naudoti 
III priedo C dalyje išvardytas medžiagas, 
ar perkelti jas į III priedo A arba B dalis. 

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a neu.

Pakeitimas 25
11 a straipsnis (naujas)

11a straipsnis
Ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas

Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 
maisto produktus, praturtintus tam 
tikromis kitomis medžiagomis, 
nepateikiama jokia nuoroda, kuria 
teigiama ar duodama suprasti, kad 
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subalansuotas profilaktinis įprastų maisto 
produktų racionas yra nereikalingas.
2. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 
maisto produktus, praturtintus tam 
tikromis kitomis medžiagomis, negalima 
klaidinti vartotojo arba suteikti jam 
apgaulingos informacijos apie produktų 
maistinę vertę, kurią produktas įgauna dėl 
įdėtų maistinių medžiagų.
3. Ženklinant produktus, į kuriuos įdėta 
tam tikrų kitų medžiagų, galima pateikti 
paaiškinimą apie tokių papildų įdėjimą 
laikantis Reglamento (EB) Nr. .../2003 dėl 
su maisto produktais susijusių mitybinių 
ir sveikatingumo teiginių.
4. Būtina nurodyti tam tikromis kitomis 
medžiagomis praturtintų produktų ir 
produktų, kurie įeina į minėto reglamento 
taikymo sritį, maistingumą. Reikia 
pateikti duomenis, išvardytus anksčiau 
minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 2 
grupėje, ir į maisto produkto sudėtį 
įeinančių papildomų medžiagų kiekį. Be 
to, reikia pateikti šiuos duomenis:

a) duomenys apie tam tikras kitas 
medžiagas tam tikro dydžio porcijoje 
(kiekis vienoje porcijoje) pateikiant gryną 
jų kiekį ir, jeigu turima, kaip 
rekomenduojamo dienos kiekio dalį; be 
to, duomenys turi būti pateikti 100 g arba 
100 ml produkto;

b) gamintojo rekomenduojamas produkto 
suvartojimo per dieną kiekis, kai tinka ir 
kai galima lengvai padalyti į porcijas;
c) perspėjimas neviršyti nustatyto 
rekomenduojamo per dieną suvartojamo 
kiekio;
5. Šis straipsnis galioja nepažeisdamas 
Direktyvos 2000/13/EB ir Reglamento 
(EB) Nr. .../2003 dėl su maisto produktais 
susijusių mitybinių ir sveikatingumo 
teiginių bei kitų maisto produktus 
reglamentuojančių teisės aktų, 
galiojančių konkrečioms maisto produktų 
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kategorijoms, nuostatų.
6. Prireikus, šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės gali būti tiksliau apibrėžtos 16 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

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.

Pakeitimas 26
11 b straipsnis (naujas)

11b straipsnis
Rekomenduojami per dieną suvartoti 
kiekiai ir didžiausios saugios normos
III priedo B arba C  dalyse išvardytoms 
tam tikroms medžiagoms nustatomos 
rekomenduojamos didžiausios saugios 
normos. Analogiškai taikomas šio 
reglamento 7 straipsnis.

Justification

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

Pakeitimas 27
12 a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
Rekomenduojamų per dieną suvartojamų 
kiekių nustatymas
Nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip šio 
reglamento įsigaliojimo dieną, ir 
atsižvelgdama į paskutinę mokslinę 
informaciją bei tarptautines 
rekomendacijas, Komisija nustato visų I 
priede išvardytų vitaminų ir mineralinių
medžiagų rekomenduojamus per dieną 
suvartoti kiekius.
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Pakeitimas 28
13 straipsnis

Nepažeisdamos Sutarties ir ypač 28 ir 30 
straipsnių nuostatų, valstybės narės negali 
apriboti ar uždrausti prekiauti maisto 
produktais, kurie atitinka šio reglamento 
ir jį įgyvendinti priimtų Bendrijos aktų 
nuostatas, taikydamos nesuderintas 
atskirų valstybių vitaminų ir mineralinių 
medžiagų dėjimo į maisto produktus 
taisykles. 

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių 
narių teisei taikyti arba įvesti griežtesnes 
vitaminų, mineralinių ir tam tikrų kitų 
medžiagų dėjimo į maisto produktus 
taisykles, kurias jos laiko būtinomis 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir 
kurios neprieštarauja šio reglamento 
nuostatoms.

Per šešis mėnesius po reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės praneša 
Komisijai apie jau taikomas atitinkamas 
atskirų valstybių nuostatas.
Griežtesnės nuostatos dėl medžiagų, 
neįtrauktų į III priedą, gali ir toliau 
galioti tol, kol kompetentinga institucija, 
laikydamasi šio reglamento 10 straipsnio, 
pateiks šių medžiagų įvertinimą. 

Justification

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

Pakeitimas 29

3. Komisija konsultuojasi su Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu 
komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EB) 
178/2002 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, 
jeigu mano, kad tokios konsultacijos gali 
būti naudingos arba jeigu to reikalauja 
valstybės narės, ir pateikia nuomonę dėl 
planuojamų priemonių.

3. Komisija konsultuojasi su Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu 
komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EB) 
178/2002 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, 
ir pateikia nuomonę dėl planuojamų 
priemonių.

Justification

Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sollte jedenfalls 
konsultiert werden.
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Pakeitimas 30
17 straipsnis

Kad būtų lengviau vykdyti veiksmingą 
maisto produktų, į kuriuos įdėta vitaminų ir 
mineralinių medžiagų bei kurių sudėtyje 
yra III priedo B dalyje išvardytų medžiagų, 
monitoringą, valstybės narės gali
reikalauti, kad gamintojas arba asmuo, 
teikiantis produktą į rinką tos valstybės 
teritorijoje, kompetentingai institucijai apie 
jo pateikimą į rinką praneštų nusiųsdamas 
jai tam produktui naudojamos etiketės 
pavyzdį.

Kad būtų lengviau vykdyti veiksmingą 
maisto produktų, į kuriuos įdėta vitaminų ir 
mineralinių medžiagų bei kurių sudėtyje 
yra III priedo B dalyje išvardytų medžiagų, 
monitoringą, valstybės narės nurodo, kad 
gamintojas arba asmuo, teikiantis produktą 
į rinką tos valstybės teritorijoje, 
kompetentingai institucijai apie jo 
pateikimą į rinką praneštų nusiųsdamas jai 
tam produktui naudojamos etiketės 
pavyzdį.

Valstybės narės perduoda šią informaciją 
Komisijai ir kompetentingoms 
institucijoms.
Komisija padaro informaciją prieinamą 
plačiajai visuomenei.

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 
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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 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.


