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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan 
levensmiddelen
(COM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2003)0671)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0538/2003),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95 en artikel 153,

Motivering

Het voorstel moet worden gebaseerd op het streven naar een betere 
consumentenbescherming. In artikel 1, lid 1 van het voorstel wordt uitdrukkelijk als doel 
genoemd een hoog niveau van bescherming voor de consument te waarborgen.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 8

(8) Een adequate en gevarieerde voeding 
kan onder normale omstandigheden van 
alle nutriënten die voor een normale 
ontwikkeling en een gezond leven nodig 
zijn, de hoeveelheden leveren die op grond 
van algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens zijn vastgesteld en worden 
aanbevolen. Uit onderzoek is echter 
gebleken dat deze ideale situatie niet voor 
alle vitaminen en mineralen en voor alle 
bevolkingsgroepen in de Gemeenschap 
voorhanden is. Levensmiddelen waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
leveren een niet te verwaarlozen 
hoeveelheid van de betrokken nutriënten 
en dragen aldus bij tot de totale inname 
van die stoffen.

(8) Een adequate en gevarieerde voeding 
levert onder normale omstandigheden van 
alle nutriënten die voor een normale 
ontwikkeling en een gezond leven nodig 
zijn, de hoeveelheden die op grond van 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens zijn vastgesteld en worden 
aanbevolen. Uit onderzoek is echter 
gebleken dat deze ideale situatie soms niet 
voor alle vitaminen en mineralen en voor 
alle bevolkingsgroepen in de Gemeenschap 
voorhanden is. Een vrijwillige en gericht 
gekozen toevoeging van vitaminen en 
mineralen aan voor de betrokken 
bevolkingsgroep geschikte levensmiddelen 
zou in dergelijke gevallen een oplossing 
kunnen bieden.

Motivering

De voedingsdeskundigen zijn het er niet met elkaar over eens of levensmiddelen waaraan 
willekeurig en vrijwillig vitaminen en mineralen worden toegevoegd een positieve invloed 
hebben op de toevoer van voedingsstoffen. De algemene formulering dat levensmiddelen met 
bepaalde toevoegingen een positieve bijdrage leveren aan de totale leverantie van nutriënten 
leidt daarom tot onduidelijkheid over het doel van het voorstel, en moet daarom worden 
geschrapt. In plaats daarvan moet duidelijk worden gemaakt dat levensmiddelen met 
toevoegingen alleen werkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren wanneer tenminste 
sprake is van een voorziening aan bepaalde vitaminen en mineralen tot aan bepaalde 
grenswaarden en dat de dienovereenkomstig verrijkte producten ook geschikt zijn voor de 
bevolkingsgroep die in een bepaalde situatie over te weinig vitaminen en mineralen in hun 
voeding beschikt.

Amendement 3
Overweging 10

(10) Er zijn heden ten dage aantoonbare 
tekorten aan nutriënten in de 
Gemeenschap, al komt dit weinig voor. 
Door veranderingen in de sociaal-
economische situatie in de Gemeenschap 
en de leefstijl van de verschillende 
bevolkingsgroepen zijn de 
voedingsbehoeften en de 
voedingsgewoonten veranderd. Dit heeft 

schrappen
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tot gevolg gehad dat ook de behoeften van 
de verschillende bevolkingsgroepen aan 
energie en nutriënten veranderd zijn en 
dat deze groepen van bepaalde vitaminen 
en mineralen minder binnenkrijgen dan 
in de verschillende lidstaten wordt 
aanbevolen. Verder blijkt uit verbeterde 
wetenschappelijke inzichten dat om de 
gezondheid en het welzijn op een optimaal 
niveau te houden de inname van bepaalde 
nutriënten hoger zou moeten zijn dan 
momenteel wordt aanbevolen. Gezien het 
bovenstaande zou de definitie van 
verrijking in de communautaire 
voorschriften die van de desbetreffende 
beginselen van de Codex Alimentarius 
moeten omvatten, maar ruimer moeten 
zijn.

Motivering

De Commissie stipt aan dat in zeer zeldzame gevallen tekorten aan nutriënten kunnen worden 
geconstateerd, maar ze gaat hierop niet nader in. De Commissie maakt echter wel van het 
gebrek aan bepaalde nutriënten gebruik om mogelijkheden voor de vrijwillige toevoeging van 
vitaminen en mineralen aan alle levensmiddelen voor te stellen en te rechtvaardigen. De 
Gemeenschap moet echter naar een situatie op de markt streven waarin de producenten 
vitaminen en mineralen aan levensmiddelen toevoegen op grond van voedings- en 
gezondheidsoverwegingen, en niet met het oog op het op de markt brengen van deze 
producten.

Bovendien kunnen levensmiddelen die verrijkt zijn met bepaalde nutriënten voor een zeer 
bepaalde, nauwkeurig omschreven bevolkingsgroep (een groep met een tekort of met een 
hogere behoefte, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen) als levensmiddelen voor een 
bepaalde voeding of levensmiddelen voor bepaalde medische doeleinden onder de voor deze 
levensmiddelen geldende communautaire voorwaarden in de handel worden gebracht.

Amendement 4
Overweging 14

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen 
en mineralen zijn toegevoegd, worden door 
de fabrikant meestal aangeprezen, en vaak 
ook door de consument gezien, als 
levensmiddelen die in nutritioneel,
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 

(14) Levensmiddelen waaraan vitaminen 
en mineralen zijn toegevoegd, worden door 
de fabrikant meestal aangeprezen, en vaak 
ook door de consument gezien, als 
levensmiddelen die op voedingsgebied een 
voordeel bieden, dan wel in fysiologisch of 
ander met de gezondheid verband houdend 
opzicht voordelen bieden tegenover
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dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt 
ongewenst zijn. Om dit eventuele 
ongewenste effect tegen te gaan, moeten 
bepaalde beperkingen worden opgelegd 
ten aanzien van de producten waaraan 
vitaminen en mineralen mogen worden 
toegevoegd, naast de beperkingen die 
voortvloeien uit technologische 
overwegingen of nodig zijn om redenen 
van veiligheid indien er 
maximumgehalten voor vitaminen en 
mineralen in dergelijke producten zijn 
vastgesteld. Het gehalte aan bepaalde 
stoffen, zoals alcohol, in het product kan
in dit verband een geschikt criterium zijn
om de toevoeging van vitaminen en 
mineralen niet toe te staan. Om verwarring 
bij de consument ten aanzien van de 
natuurlijke voedingswaarde van verse 
levensmiddelen te vermijden, zouden daar 
geen vitaminen en mineralen aan 
toegevoegd mogen worden.

soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument aanzetten tot 
keuzes die uit een ander oogpunt 
ongewenst zijn omdat de verrijkte 
producten te veel calorieën bevatten, te vet 
of te zoet zijn. Om dit eventuele 
ongewenste effect tegen te gaan, moeten 
beperkingen worden opgelegd aan 
producten waaraan vrijwillig vitaminen en 
mineralen worden toegevoegd. Het gehalte 
aan bepaalde stoffen in het product of het 
voedingsprofiel van het product, zijn in dit 
verband geschikte criteria om de 
toevoeging van vitaminen en mineralen 
niet toe te staan. Bij de vaststelling van een 
voedingsprofiel kan gekeken worden naar 
het gehalte aan verschillende nutriënten 
en stoffen met een nutritioneel of 
fysiologisch effect, met name vetten, 
verzadigde vetten, transvetzuren, 
zout/natrium en suikers, waarvan een 
overmatige inname in de totale voeding 
niet aanbevolen wordt, alsmede 
enkelvoudig en meervoudig onverzadigde 
vetten, andere beschikbare koolhydraten 
dan suikers, vitaminen, mineralen, 
eiwitten en voedingsvezels. Afgezien van 
het voedingsprofiel moet ook rekening 
worden gehouden met het 
calorieëngehalte. Bij de vaststelling van 
de voedingsprofielen moeten de 
verschillende categorieën 
levensmiddelenen het aandeel en de rol 
van deze levensmiddelen in de totale 
voeding in aanmerking genomen worden. 
Voor bepaalde levensmiddelen of 
categorieën levensmiddelen kan het, 
afhankelijk van hun rol en betekenis in de 
voeding van de bevolking, nodig zijn van 
de inachtneming van de vastgestelde 
voedingsprofielen af te wijken. Om 
verwarring bij de consument ten aanzien 
van de natuurlijke voedingswaarde van 
verse levensmiddelen te vermijden, mogen
daar geen vitaminen en mineralen aan 
toegevoegd worden.
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Motivering

De ingelaste tekst is in grote lijnen afkomstig uit de overwegingen 6 en 7 in het voorstel van 
de Commissie voor een verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen (COM(2003) 424). Zo wordt ervoor gezorgd dat deze twee verordeningen op 
zinvolle wijze parallel lopen. Bovendien mag de toevoeging van vitaminen en mineralen niet 
worden toegestaan bij producten die een hoog gehalte aan stoffen als verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, suiker en zout hebben en die in het kader van een op preventie gerichte 
gezonde voeding minder vaak moeten worden geconsumeerd. Aangezien niet iedere 
vermelding (b.v. de merknaam of alleen de verwijzing "Vitamine C" moet worden gezien als 
een voedings- of gezondheidsclaim in de zin van het voorstel COM(2003) 424, lijkt het zinvol 
in verband met vrijwillige verrijkingen de beperkingen op de reclame in verband met 
voedings- en gezondheidsclaims principieel over te nemen om vast te houden aan een uniform 
beschermingsniveau van de consument.

Amendement 5
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) De aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden (RDA - recommended daily 
allowance) in richtlijn 90/496/EEG zijn 
niet volledig voor alle vitaminen en 
minerale stoffen van bijlage I en II 
vastgesteld en zijn bovendien verouderd.

Amendement 6
Artikel 2, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. "Bepaalde andere stoffen": 
biologisch actieve stoffen die ofwel door 
extractie ofwel door synthese worden 
gewonnen, die een aangetoond 
fysiologisch effect hebben en als 
bestanddeel van verrijkte levensmiddelen 
kunnen worden gebruikt en die niet vallen 
onder de werkingssfeer van verordening 
EG nr. 258/97 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten. 

Motivering

De als toevoeging toegestane vitaminen en mineralen worden in bijlage I en II opgesomd en 
omschreven. Daarom is op z'n minst ook een definitie van het begrip "bepaalde andere 
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stoffen" in deze verordening noodzakelijk.

Amendement 7
Artikel 2, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. "Aanbevolen hoeveelheid": de door 
de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf, zoals omschreven 
in verordening (EG) nr. 178/2002, vast te 
stellen hoeveelheid, rekening houdend 
met de in artikel 7, lid 1 genoemde 
maximumgehalten en de in richtlijn 
90/496/EEG genoemde aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheden (RDA) van een 
nutriënt.

Motivering

Om het misbruik van vitaminen en mineralen of andere stoffen te voorkomen en de consument 
überhaupt in staat te stellen zich op zinvolle wijze en zich baserend op vaststaande 
wetenschappelijke gegevens te oriënteren, is het noodzakelijk de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid of de aanbevolen op te nemen hoeveelheid van een bepaalde voedingsstof of van 
andere stoffen te specificeren.

Artikel 5 van richtlijn 2002/46 over voedingssupplementen bepaalt reeds dat voor 
voedingssupplementen maximumhoeveelheden, gerelateerd aan de door de producent 
aanbevolen dagelijkse portie, moeten worden vastgesteld. Hierbij moet men zich - zoals in 
artikel 5, lid 1 onder a) van richtlijn 2002/46 is vermeld - op "veilige maximumgehalten" 
richten. Deze moeten overeenkomstig richtlijn 2002/46 volgens de procedure van artikel 13, 
lid 2 van deze richtlijn worden vastgesteld, maar dit is tot dusver nog niet gebeurd. De 
richtlijn voedingssupplementen moest uiterlijk 31 juli 2003 worden omgezet. De Commissie is 
daarom bij het vaststellen van de veilige maximumgehalten, maximum- en 
minimumhoeveelheden aan vitaminen en minerale stoffen in verband met de 
voedingssupplementen te laat. Een nog verdere vertraging en daarmee het achterwege blijven 
van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de bepalingen van de 
voedingssupplementenwetgeving, maar ook van de bepalingen met het oog op de verrijking 
van levensmiddelen met vitaminen en minerale stoffen, is uit het oogpunt van de 
consumentenbescherming en volksgezondheid niet aanvaardbaar.

Ook moeten, met het oog op de volksgezondheid en rechtszekerheid, voor andere stoffen 
veilige maximumgehalten worden vastgesteld.

Amendement 8
Artikel 7 bis (nieuw)
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Artikel 7 bis
Aanbevolen dagelijkse hoeveeheden en 

veilige maximumgehalten
Voor de in bijlage III B of C vermelde 
bepaalde andere stoffen worden 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en 
veilige maximumgehalten vastgesteld. 
Artikel 7 van deze verordening wordt 
mutatis mutandis toegepast.

Amendement 9
Artikel 3, lid 2, inleidende formule

2. Vitaminen en mineralen mogen 
uitsluitend aan levensmiddelen worden 
toegevoegd met het oog op:

2. Vitaminen en mineralen in voor het 
menselijk lichaam opneembare vorm
mogen uitsluitend aan levensmiddelen 
worden toegevoegd met het oog op:

Motivering

Alle vitaminen en mineralen die aan levensmiddelen worden toegevoegd, moeten door het 
lichaam kunnen worden opgenomen, omdat de consument anders misleid wordt en in extreme 
gevallen negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen optreden (zoals b.v. diarree of de 
vermindering van de opnamecapaciteit van andere voedingsstoffen).

Amendement 10
Artikel 4, inleidende formule

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (zeven jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen en mineralen die niet in bijlage I 
zijn opgenomen, of die een vorm hebben 
die niet in bijlage II is opgenomen, onder 
de volgende voorwaarden:

In afwijking van artikel 3, lid 1, kunnen de 
lidstaten tot (drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening) op 
hun grondgebied het gebruik toestaan van 
vitaminen en mineralen die niet in bijlage I 
zijn opgenomen, of die een vorm hebben 
die niet in bijlage II is opgenomen, onder 
de volgende voorwaarden:

Motivering

Een periode van zeven jaar voor overgangsbepalingen is te lang.

Amendement 11
Artikel 4, letter b), alinea 1
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b) de Autoriteit heeft met betrekking tot het 
gebruik van die stof, of het gebruik van de 
stof in die vorm, bij de vervaardiging van 
levensmiddelen geen ongunstig advies 
verleend op basis van een dossier ter 
ondersteuning van het gebruik van de 
betrokken stof dat uiterlijk op (drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening) 
door de lidstaat bij de Commissie moet 
worden ingediend.

b) de Autoriteit heeft met betrekking tot het 
gebruik van die stof, of het gebruik van de 
stof in die vorm, bij de vervaardiging van 
levensmiddelen geen ongunstig advies 
verleend op basis van een dossier ter 
ondersteuning van het gebruik van de 
betrokken stof dat uiterlijk op (18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening) door de lidstaat bij de 
Commissie moet worden ingediend.

Amendement 12
Artikel 5, letter b), alinea 2

Verdere levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen waaraan geen vitaminen 
en mineralen mogen worden toegevoegd, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure in het 
licht van wetenschappelijke gegevens.

Binnen 18 maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 16, lid 2 
genoemde procedures specifieke 
voedingsprofielen vast die levensmiddelen 
of bepaalde levensmiddelencategorieën 
moeten vertonen opdat daaraan vitaminen 
en mineralen moegen worden toegevoegd.
Deze voedingsprofielen worden voor 
levensmiddelen en bepaalde 
levensmiddelencategorieën vastgesteld en 
wel vooral met inachtneming van:
a) de hoeveelheden bepaalde nutriënten 
en andere stoffen die de desbetreffende 
levensmiddelen bevatten, zoals 
bijvoorbeeld vet, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, suiker en zout/natrium;
b) de rol en betekenis van het 
levensmiddel (of van de 
levensmiddelencategorie) voor de voeding 
van de bevolking in het algemeen of 
eventueel van bepaalde risicogroepen, met 
inbegrip van kinderen;
c) de totale voedingswaardesamenstelling 
van het levensmiddel en de aanwezigheid 
van nutriënten waarvan het effect voor de 
gezondheid wetenschappelijk is erkend.
De voedingsprofielen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten in de voeding 
en haar betekenis voor de gezondheid.
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Bij de vaststelling van de 
voedingsprofielen vraagt de Commissie de 
autoriteiten om advies en raadpleegt zij 
belangengroeperingen, met name de 
levensmiddelenindustrie en de 
consumentenorganisaties.
Uitzonderingsregelingen en aanpassingen 
om rekening te houden met 
wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
betrokken gebied worden overeenkomstig 
de in artikel 16, lid 2 genoemde procedure 
vastgesteld.

Motivering

Levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
levensmiddelenproducenten aangeboden als producten waarvan de consumptie nut oplevert 
en die daarom "goede" of "betere" producten zijn. Als gevolg daarvan zouden deze 
levensmiddelen door veel consumenten in grotere hoeveelheden kunnen worden 
geconsumeerd en worden opgenomen in hoeveelheden die boven de huidige 
consumptiegewoonten van deze producten liggen. Het is daarom van belang dat vitaminen en 
mineralen alleen worden toegevoegd aan levensmiddelen waarbij rekening wordt gehouden 
met bepaalde voedingsprofielen om eventuele negatieve gevolgen te voorkomen. Tot 
voedingsgewoonten te herleiden chronische ziekten nemen onder de Europese bevolking toe. 
Daartoe behoren bijvoorbeeld hart- en bloedsomloopziekten, diabetes, zwaarlijvigheid, 
cariës, enz. Dergelijke ziekten worden in de hand gewerkt door een voeding die rijk is aan 
calorieën, vet, zout en suiker en daarbij weinig voedingsvezels bevat. Daarom mag het niet 
voorkomen dat producten die - eventueel in relatie met de desbetreffende productgroep -
bijzonder calorieën-, vet-, suiker- en/of zoutrijk en/of voedingsvezelarm zijn en/of een 
ongunstig vetprofiel vertonen door de vrijwillige toevoeging van vitaminen en mineralen 
interessanter worden gemaakt. Producten met toevoegingen mogen niet ingaan tegen de 
gebruikelijke aanbevelingen op voedingsgebied en het nationale voedingsmiddelenbeleid.

Amendement 13
Artikel 6, lid 1

1. De zuiverheidscriteria voor de stoffen 
van bijlage II worden vastgesteld volgens 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure, 
tenzij zij van toepassing zijn krachtens lid 
2.

1. De zuiverheidscriteria voor de stoffen 
van bijlage II worden op * vastgesteld 
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 
procedure, tenzij zij van toepassing zijn 
krachtens lid 2.

* Datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.
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Motivering

Om te zorgen voor rechtszekerheid en doeltreffende bescherming van de consumenten, 
moeten de zuiverheidscriteria vóór inwerkingtreding van de verordening worden vastgesteld.

Amendement 14
Artikel 7, lid 1, alinea 1

1. 1. Wanneer een vitamine of mineraal 
voor de in artikel 3, lid 2, genoemde 
doeleinden aan levensmiddelen wordt 
toegevoegd, bedraagt het totale gehalte aan 
die vitamine of dat mineraal, dat voor 
ongeacht welk doel in het levensmiddel 
aanwezig is, niet meer dan een vast te 
stellen maximumwaarde. Voor 
geconcentreerde en kunstmatig gedroogde 
producten gelden de vast te stellen 
maximumgehalten voor de levensmiddelen 
na bereiding voor consumptie volgens de 
aanwijzingen van de fabrikant.

1. Wanneer een vitamine of mineraal voor 
de in artikel 3, lid 2, genoemde doeleinden 
aan levensmiddelen wordt toegevoegd, 
bedraagt het totale gehalte aan die vitamine 
of dat mineraal, dat voor ongeacht welk 
doel in het levensmiddel aanwezig is, niet 
meer dan een op * vast te stellen 
maximumwaarde. Voor geconcentreerde 
en kunstmatig gedroogde producten gelden 
de vast te stellen maximumgehalten voor 
de levensmiddelen na bereiding voor 
consumptie volgens de aanwijzingen van 
de fabrikant.

* Datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

Om te zorgen voor rechtszekerheid en doeltreffende bescherming van de consumenten, 
moeten de zuiverheidscriteria vóór inwerkingtreding van de verordening worden vastgesteld.

Amendement 15
Artikel 7, lid 2, letter b)

b) de inname van vitaminen en mineralen 
uit andere voedingsbronnen.

b) de inname van vitaminen en mineralen 
uit andere voedingsbronnen, waaronder 
voedingssupplementen.

Motivering

Voedingssupplementen komen steeds meer in de mode en worden door veel consumenten 
regelmatig of althans steeds opnieuw geconsumeerd. Veel voedingssupplementen bevatten 
aanzienlijke hoeveelheden vitaminen en mineralen. De consumptie via dergelijke producten 
moet daarom in ieder geval ook in het oog worden gehouden. Daarom moet dit aspect 
duidelijk worden vermeld.
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Amendement 16
Artikel 7, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) het aandeel van de afzonderlijke 
producten in de totale voeding van de 
bevolking in het algemeen of van 
bepaalde bevolkingsgroepen;

Amendement 17
Artikel 7, lid 2, letter b ter) (nieuw)

b ter) het in artikel 5 genoemde 
voedingsprofiel.

Amendement 18
Artikel 7, lid 4

4. Bij de vaststelling van de in lid 1 
bedoelde maximumgehalten voor 
vitaminen en mineralen waarvan de 
referentie-inname voor de bevolking dicht 
bij het veilige maximumgehalte ligt, wordt 
voorzover nodig ook met het volgende 
rekening gehouden:

4. De Commissie stelt de in lid 1 
genoemde maximumgehalten alsmede de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor 
vitaminen en mineralen aan de hand van 
de beoordeling van de Autoriteit vast. De 
waarden worden gepubliceerd.

a) de voorschriften voor de toevoeging 
van bepaalde vitaminen of mineralen aan 
levensmiddelen met het oog op restauratie 
en/of gelijkwaardigheid van 
vervangingsproducten;
b) de bijdrage van de afzonderlijke 
producten aan het totale voedingspakket 
van de bevolking in het algemeen of van 
bepaalde bevolkingsgroepen.
c) het voedingsprofiel van het product 
zoals vastgesteld krachtens Verordening 
(EG) nr. .../2003 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake voedings-
en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.

Motivering

Om misbruik van vitaminen en mineralen te voorkomen moeten veilige maximumgehalten 
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worden vastgesteld.

Amendement 19
Artikel 8, lid 1

1. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mogen geen vermelding bevatten waarin 
gesteld of gesuggereerd wordt dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding geen 
toereikende hoeveelheden nutriënten kan 
bieden. Indien van toepassing kan volgens 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 
een afwijking betreffende een specifieke 
nutriënt worden vastgesteld.

1. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mogen geen vermelding bevatten waarin 
gesteld of gesuggereerd wordt dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding geen 
toereikende hoeveelheden nutriënten kan 
bieden. 

Motivering

Er is geen reden voor een dergelijke uitzonderingsregeling. Dergelijke levensmiddelen zijn 
dan geen vrijwillig verrijkte producten, maar dieetproducten of producten met verplichte 
supplementen, zoals bijvoorbeeld keukenzout met toegevoegd jodium in Oostenrijk en 
Duitsland.

Amendement 20
Artikel 8, lid 4

4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder 
deze verordening vallen, is 
voedingswaarde-etikettering verplicht. De 
te verstrekken informatie bestaat uit de in 
artikel 4, lid 1, groep 2, van die richtlijn 
genoemde gegevens en de totale in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de vitaminen en mineralen die aan dat 
levensmiddel zijn toegevoegd.

4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder 
deze verordening vallen, is 
voedingswaarde-etikettering verplicht. De 
te verstrekken informatie bestaat uit de in 
artikel 4, lid 1, groep 2, van die richtlijn 
genoemde gegevens en de totale in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de vitaminen en mineralen die aan dat 
levensmiddel zijn toegevoegd. Bovendien 
moeten de volgende gegevens worden 
vermeld:
a) informatie over vitaminen en 
mineralen wordt gegeven als 
dosishoeveelheid (hoeveelheid per portie) 
in absolute waarden en als aandeel in de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
(RDA); in aanvulling daarop worden de 
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gegevens per 100 gram of 100 ml van het 
product verstrekt;
b) de aanbevolen dagelijkse portie van het 
product - waar van toepassing en 
gemakkelijk te herleiden tot porties - door 
de producent;
c) een waarschuwing de aangegeven 
aanbevolen dagelijkse portie niet te 
overschrijden;

Motivering

Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de consumenten alleen relevante informatie 
krijgen om zichzelf te beschermen tegen een te grote consumptie van vitaminen en mineralen. 
Het voorstel over de aanbevolen dagelijks op te nemen hoeveelheid en over de waarschuwing 
komt bovendien overeen met de vermeldingen in de richtlijn over voedingssupplementen 
(2002/46/EG).

Amendement 21
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
De lidstaten melden de Commissie binnen 
18 maanden na inwerkingtreding van 
deze verordening welke stoffen of 
supplementen op hun grondgebied voor 
de verrijking van levensmiddelen worden 
gebruikt en die andere stoffen zijn dan 
vitaminen of mineralen dan wel deze 
bevatten. De Commissie geeft deze 
informatie door aan de Autoriteit en 
publiceert de ontvangen meldingen.

Motivering

Het is belangrijk dat voldoende informatie over de toevoeging van bepaalde andere stoffen 
beschikbaar is.
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Amendement 22
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Stoffen waarvan het gebruik aan 

beperkingen onderhevig is, die verboden 
zijn of die door de Gemeenschap worden 

onderzocht
1. Indien een lidstaat van mening is dat de 
toevoeging van een andere stof dan 
vitaminen of mineralen of een ingrediënt 
dat een andere stof dan vitaminen of 
mineralen bevat kan leiden tot opname 
van hoeveelheden van deze stof die de uit 
officiële statistische gegevens over de 
voedingsstatus af te leiden gemiddelde 
opgenomen hoeveelheden overschrijden, 
dan moet hij dit onverwijld aan de 
Commissie meedelen.
2. De Commissie neemt, na een in ieder 
geval uit te voeren beoordeling van de 
beschikbare informatie door de Autoriteit 
overeenkomstig de procedure van artikel 
16, lid 2 een beslissing en neemt de stof in 
bijlage III op.
Indien blijkt dat de stof schadelijk is voor 
de gezondheid, dan wordt de stof of het 
ingrediënt:
a) opgenomen in deel A van bijlage III en 
wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij 
de vervaardiging van levensmiddelen 
verboden, of
b) opgenomen in deel B van bijlage III en 
is de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij 
de vervaardiging van levensmiddelen 
slechts toegestaan onder de aldaar 
vermelde voorwaarden en met 
inachtneming van de aldaar vermelde 
maximale waarden.
Indien na de in ieder geval uit te voeren 
beoordeling van de informatie door de 
Autoriteit blijkt dat het gebruik van de stof 
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eventueel schade aan de gezondheid kan 
veroorzaken, maar op wetenschappelijk 
gebied onzekerheid blijft bestaan, dan 
wordt de stof in bijlage III C 
overeenkomstig de procedure van artikel 
16, lid 2 opgenomen.
3. Naast de bepalingen van deze 
verordening kan de toevoeging van 
bepaalde stoffen aan specifieke 
levensmiddelen door middel van 
communautaire voorschriften verder 
worden beperkt of verboden. Wanneer
dergelijke communautaire bepalingen niet 
bestaan, kunnen de lidstaten volgens de 
procedure van artikel 14 dergelijke 
verboden of beperkingen vaststellen.
4. Exploitanten van een 
levensmiddelenbedrijf of andere 
betrokkenen kunnen de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid te allen 
tijde wetenschappelijke gegevens 
voorleggen aan de hand waarvan de 
veiligheid van een in bijlage III deel C 
vermelde stof bij gebruik in een 
levensmiddel of in een 
levensmiddelencategorie wordt 
aangetoond en het doel van dit gebruik 
wordt verklaard. 
5. Binnen vier jaar na de datum waarop 
een stof in deel C van bijlage III is 
opgenomen, wordt volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure en 
met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit over de overeenkomstig lid 4 ter 
beoordeling ingediende dossiers, een 
besluit genomen om het gebruik van een 
in deel C van bijlage III opgenomen stof 
algemeen toe te staan dan wel die stof 
naar deel A of deel B van bijlage III over 
te brengen.

Motivering

Hier wordt het begrip "te grote hoeveelheid" inhoud gegeven. Daarbij wordt gemikt op 
officiële statistische gegevens over de voedingsstatus (voedingsmiddelenbalansen, gegevens 
over de levensmiddelenconsumptie enz.). Op middellange termijn moeten er 



PE 353.331v01-00 20/1 PR\551974NL.doc

NL

voedingsgegevens voor geheel Europa komen, waarnaar dan kan worden verwezen.

Verder moet een uniforme en doorzichtige procedure voor de te onderzoeken bepaalde andere 
stoffen worden vastgesteld.

Amendement 23
Artikel 10

Artikel 10 schrappen
Beperkingen en verboden ten aanzien van 

stoffen
1. Indien een andere stof dan een 
vitamine of mineraal, of een ingrediënt 
dat die stof bevat, aan levensmiddelen 
wordt toegevoegd of bij de vervaardiging 
van levensmiddelen wordt gebruikt op 
zodanige wijze dat de inname van die stof 
veel groter zou zijn dan onder normale 
omstandigheden bij een evenwichtige en 
gevarieerde voeding redelijkerwijs het 
geval zou zijn, en indien na een 
beoordeling per geval van de beschikbare 
informatie door de Autoriteit blijkt dat dit 
gebruik schadelijk is voor de gezondheid, 
wordt die stof en/of het ingrediënt dat de 
stof bevat, indien nodig, volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure:
a) opgenomen in deel A van bijlage III en 
wordt de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij 
de vervaardiging van levensmiddelen 
verboden, of
b) opgenomen in deel B van bijlage III en 
is de toevoeging ervan aan 
levensmiddelen en het gebruik ervan bij 
de vervaardiging van levensmiddelen 
slechts toegestaan onder de aldaar 
vermelde voorwaarden.
2. Naast de bepalingen van deze 
verordening kan de toevoeging van 
bepaalde stoffen aan specifieke 
levensmiddelen door middel van 
communautaire voorschriften verder 
worden beperkt of verboden. Wanneer 
dergelijke communautaire bepalingen niet 
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bestaan, kunnen de lidstaten volgens de 
procedure van artikel 14 dergelijke 
verboden of beperkingen vaststellen.

Motivering

Zie amendement op artikel 10 bis (nieuw).

Amendement 24
Artikel 11

Artikel 11 schrappen
Stoffen die door de Gemeenschap worden 
onderzocht
1. Indien een andere stof dan een 
vitamine of mineraal, of een ingrediënt 
dat die stof bevat, aan levensmiddelen 
wordt toegevoegd of bij de vervaardiging 
van levensmiddelen wordt gebruikt op 
zodanige wijze dat de inname van die stof 
veel groter zou zijn dan onder normale 
omstandigheden bij een evenwichtige en 
gevarieerde voeding redelijkerwijs het 
geval zou zijn, en indien na een 
beoordeling per geval van de beschikbare 
informatie door de Autoriteit blijkt dat dit 
gebruik schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid, maar hieromtrent nog 
wetenschappelijke onzekerheid bestaat, 
wordt die stof volgens de in artikel 16, 
lid 2, bedoelde procedure opgenomen in 
deel C van bijlage III.
2. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven alsmede andere 
belanghebbenden kunnen te allen tijde bij 
de Autoriteit een dossier ter beoordeling 
indienen met wetenschappelijke gegevens 
ter staving van de veiligheid van een in 
deel C van bijlage III opgenomen stof 
zoals die in een levensmiddel of een 
categorie levensmiddelen wordt gebruikt, 
waarin het doel van dat gebruik wordt 
toegelicht.
3. Binnen vier jaar na de datum waarop 
een stof in deel C van bijlage III is 
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opgenomen, wordt volgens de in 
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure en 
met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit over de overeenkomstig lid 2 ter 
beoordeling ingediende dossiers, een 
besluit genomen om het gebruik van een 
in deel C van bijlage III opgenomen stof 
algemeen toe te staan dan wel die stof
naar deel A of deel B van bijlage III over 
te brengen.

Motivering

Zie amendement op artikel 10 bis (nieuw).

Amendement 25
Artikel 11 bis (nieuw)

Artikel 11 bis
Etikettering, presentatie en reclame

1. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, 
mogen geen vermelding bevatten waarin 
gesteld of gesuggereerd wordt dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding geen 
toereikende hoeveelheden nutriënten kan 
bieden. Indien van toepassing kan volgens 
de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 
een afwijking betreffende een specifieke 
nutriënt worden vastgesteld.
2. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor levensmiddelen waaraan 
nutriënten zijn toegevoegd, mogen de 
consument geen misleidende of 
bedrieglijke informatie verstrekken over 
de voedingswaarde van de levensmiddelen 
als gevolg van de toevoeging van die 
nutriënten.
3. In de etikettering van producten 
waaraan vitaminen en mineralen zijn 
toegevoegd, mag die toevoeging worden 
vermeld onder de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. .../2003 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
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levensmiddelen.
4. Voor producten waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en die onder 
deze verordening vallen, is 
voedingswaarde-etikettering verplicht. De 
te verstrekken informatie bestaat uit de in 
artikel 4, lid 1, groep 2, van die richtlijn 
genoemde gegevens en de totale in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de vitaminen en mineralen die aan dat 
levensmiddel zijn toegevoegd. Bovendien 
moeten de volgende gegevens worden 
vermeld:
a) informatie over de bijzondere andere 
stoffen wordt gegeven als 
dosishoeveelheid (hoeveelheid per portie) 
in absolute waarden en als aandeel in de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
(RDA); in aanvulling daarop worden de 
gegevens per 100 gram of 100 ml van het 
product verstrekt;
b) de aanbevolen dagelijkse portie van het 
product - waar van toepassing en 
gemakkelijk te herleiden tot porties - door 
de producent;
c) een waarschuwing de aangegeven 
aanbevolen dagelijkse portie niet te 
overschrijden;
5. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, 
Verordening (EG) nr. ../2003 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen en andere bepalingen van 
de levensmiddelenwetgeving met 
betrekking tot specifieke categorieën 
levensmiddelen.
6. De voorschriften ter uitvoering van dit 
artikel worden in voorkomend geval 
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, 
bedoelde procedure.

Motivering

Voor de consument moet duidelijk zijn te zien welke stoffen aan het voedingsmiddel werden 
toegevoegd en in welke verhouding de hoeveelheid van de toegevoegde stof per aanbevolen 
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consumptiehoeveelheid respectievelijk per 100 gram/ml tot de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid staat. Waar de dagelijkse behoefte kan worden vastgesteld, zou ook deze moeten 
worden aangegeven.

Amendement 26
Artikel 11 ter (nieuw)

Artikel 11 ter
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en 
veilige maximumgehalten
Voor de in bijlage III B of C vermelde 
bepaalde andere stoffen worden 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en 
veilige maximumgehalten vastgesteld. 
Artikel 7 van deze verordening wordt 
mutatis mutandis toegepast.

Motivering

Evenals bij de bepalingen over vitaminen en mineralen moeten ook voor de bepaalde andere 
stoffen veilige maximumgrenzen worden vastgesteld.

Amendement 27
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Vaststelling van aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden
De Commissie legt spoedig - uiterlijk bij 
inwerkingtreding van deze verordening -
met inachtneming van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten en 
internationale aanbevelingen voor alle in 
bijlage I vermelde vitaminen en mineralen 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vast.

Amendement 28
Artikel 13

Onverminderd het Verdrag, met name de 
artikelen 28 en 30, mogen de lidstaten de 
handel in levensmiddelen die aan de 

Deze verordening laat het recht van de 
lidstaten onverlet overeenkomstig het 
Verdrag, in zonderheid de artikelen 28 en 
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voorschriften van deze verordening en 
van Gemeenschapsbesluiten ter uitvoering 
van deze verordening voldoen, niet 
verbieden of beperken door toepassing 
van niet-geharmoniseerde nationale 
bepalingen betreffende de toevoeging van 
vitaminen en mineralen aan 
levensmiddelen.

30, strengere voorschriften voor de 
toevoeging van vitaminen, mineralen en 
bepaalde andere stoffen die zij 
noodzakelijk achten om de 
volksgezondheid te beschermen en die niet 
in tegenspraak met deze verordening zijn, 
te handhaven of in te voeren.

Binnen zes maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening stellen de lidstaten 
de Commissie op de hoogte over reeds 
bestaande relevante nationale 
voorschriften. 
Strengere voorschriften voor stoffen die 
niet in bijlage III zijn opgenomen, 
kunnen in ieder geval zo lang 
gehandhaafd blijven totdat deze stoffen 
door de Autoriteit overeenkomstig 10 bis 
van deze verordening zijn beoordeeld. 

Motivering

Juridische precisering van de mogelijkheden voor de lidstaten, nationale voorschriften te 
handhaven of uit te voeren.

Amendement 29
Artikel 14, lid 3

3. De Commissie raadpleegt het bij 
artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de 
diergezondheid, indien zij van oordeel is 
dat dat zinvol is of indien een lidstaat 
daarom verzoekt, en brengt advies uit over 
de beoogde maatregelen.

3. De Commissie raadpleegt het bij 
artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid 
en brengt advies uit over de beoogde 
maatregelen.

Motivering

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid moet in ieder geval 
geraadpleegd worden.
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Amendement 30
Artikel 17

Teneinde een efficiënt toezicht op 
levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en op 
levensmiddelen die de in de delen B en C 
van bijlage III vermelde stoffen bevatten te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten 
eisen dat de fabrikant of degene die voor 
het in de handel brengen van dergelijke 
levensmiddelen op hun grondgebied 
verantwoordelijk is, de bevoegde instantie 
van het in de handel brengen in kennis 
stelt, door deze een model van het voor het 
product gebruikte etiket te verstrekken.

Teneinde een efficiënt toezicht op 
levensmiddelen waaraan vitaminen en 
mineralen zijn toegevoegd en op 
levensmiddelen die de in de delen B en C 
van bijlage III vermelde stoffen bevatten te 
vergemakkelijken, eisen de lidstaten dat de 
fabrikant of degene die voor het in de 
handel brengen van dergelijke 
levensmiddelen op hun grondgebied 
verantwoordelijk is, de bevoegde instantie 
van het in de handel brengen in kennis 
stelt, door deze een model van het voor het 
product gebruikte etiket te verstrekken.

De lidstaten stellen deze informatie ter 
beschikking aan de Commissie en de 
bevoegde instantie.
De Commissie maakt de informatie 
openbaar toegankelijk voor 
belangstellenden.

Motivering

Het voorschrift dat toezicht moet worden gehouden betekent dat voor de producenten dezelfde 
voorwaarden gelden en het verbetert tevens de bescherming van de consument. Door de 
publicatie ontstaat duidelijkheid over wat zich op de markt bevindt en het vergemakkelijkt het 
houden van toezicht.
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TOELICHTING

Op internationaal niveau voerde de Kodex Alimentarius in 1987 als algemeen beginsel in dat 
het toelaatbaar is als aan levensmiddelen voedingsstoffen worden toegevoegd om een 
aantoonbaar gebrek aan één of meer voedingsstoffen in de bevolking of bepaalde 
bevolkingsgroepen te voorkomen of te verhelpen.

Er zijn tegenwoordig zeer grote verschillen tussen de nationale voorschriften over de 
vrijwillige toevoeging van vitaminen, mineralen en ook van bepaalde andere stoffen aan 
levensmiddelen. Sommige landen hebben voorschriften voor een verplichte toevoeging 
vastgesteld, maar andere landen hebben helemaal geen regels. In enkele landen bestaan zeer 
beperkende voorschriften voor een vrijwillige toevoeging van vitaminen en mineralen 
alsmede van bepaalde andere stoffen, in andere landen bestaan daarentegen zeer ruim 
omschreven voorschriften voor de toevoeging. Als gevolg van de grote verschillen tussen de 
nationale voorschriften bestaan er natuurlijk belemmeringen voor de handel in dergelijke 
producten op de interne markt. Het is daarom zinvol te werken naar een harmonisering van de 
communautaire voorschriften voor de toevoeging van vitaminen en mineralen en van 
bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen, mits deze harmonisering ervoor zorgt dat de 
bescherming van de consument op een hoog niveau blijft gehandhaafd. In dit verband moet 
worden gewaarborgd dat de betrokken producten op geen enkele manier een gevaar voor de 
volksgezondheid vormen en dat het uitgangspunt bij elke voeding, namelijk dat een goed 
uitgebalanceerde en veelzijdige voeding de vereiste voedingsstoffen in voldoende 
hoeveelheden moet leveren, geen geweld wordt aangedaan. Het voorstel zal ongetwijfeld de 
handel in dergelijke levensmiddelen op de interne markt vergemakkelijken, maar in het 
voorstel is niet in voldoende mate rekening gehouden met de aspecten volksgezondheid en 
een hoog niveau van consumentenbescherming.

1. Rechtsgrondslag

Om sterker de nadruk te leggen op het aspect van de consumentenbescherming, moet de 
rechtsgrondslag van de verordening worden aangevuld door een verwijzing naar artikel 153 
van het EG-Verdrag. In artikel 1, lid 1 van het Commissievoorstel wordt uitdrukkelijk het 
doel vermeld een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

2. Voedingsprofielen

Levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, worden door de 
levensmiddelenproducenten aangeboden als producten waarvan de consumptie nut oplevert en 
die daarom "goede" of "betere" producten zijn. Als gevolg daarvan zouden deze 
levensmiddelen door veel consumenten in grotere hoeveelheden kunnen worden 
geconsumeerd en worden opgenomen in hoeveelheden die boven de huidige 
consumptiegewoonten van deze producten liggen. Het is daarom van belang dat vitaminen en 
mineralen alleen worden toegevoegd aan levensmiddelen waarbij rekening wordt gehouden 
met bepaalde voedingsprofielen om eventuele negatieve gevolgen te voorkomen.

Tot voedingsgewoonten te herleiden chronische ziekten nemen onder de Europese bevolking 
toe. Daartoe behoren bijvoorbeeld hart- en bloedsomloopziekten, diabetes, zwaarlijvigheid, 
cariës, enz. Dergelijke ziekten worden in de hand gewerkt door een voeding die rijk is aan 
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calorieën, vet, zout en suiker en daarbij weinig voedingsvezels bevat. Daarom mag het niet 
voorkomen dat producten die - eventueel in relatie met de desbetreffende productgroep -
bijzonder calorieën-, vet-, suiker- en/of zoutrijk en/of voedingsvezel zijn en/of een ongunstig 
vetprofiel vertonen door de vrijwillige toevoeging van vitaminen en mineralen interessanter 
worden gemaakt.

Producten met toevoegingen mogen niet ingaan tegen de gebruikelijke aanbevelingen op 
voedingsgebied en het nationale voedingsmiddelenbeleid. (Amendement artikel 5 nieuw)

3. Bijlage III

Vitaminen en mineralen in levensmiddelen zijn wetenschappelijk beoordeeld en nauwkeurig 
onderzocht. Daarom kon de Commissie ook de positieve lijsten in bijlage I en II van de 
verordening opstellen.

Een positieve lijst van de "bepaalde andere stoffen" is niet zinvol, maar anderzijds is toch ook 
een definitie van het begrip "bepaalde andere stoffen" in deze verordening noodzakelijk.

Verder moeten evenals bij de vitaminen en mineralen ook bij de "bepaalde andere stoffen" de 
maximum- respectievelijk minimumgehalten worden vastgesteld. Ook de 
etiketteringsvoorschriften moeten net zoals bij de vitaminen en mineralen worden toegepast.

Verder wordt in artikel 10 bis de procedure voor de te onderzoeken stoffen uniform en 
doorzichtig gepresenteerd.


