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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wzbogacania środków spożywczych o witaminy i minerały oraz o pewne inne substancje 
(COM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2003)0671)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0538/2003),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Umocowanie 1

uwzględniając Traktat WE, zwłaszcza 
art. 95,

uwzględniając Traktat WE, zwłaszcza 
art. 95 i art. 153,

Uzasadnienie

Projekt powinien przyjąć za podstawę także lepszą ochronę konsumentów. Art. 1 ust. 1 
projektu wyraźnie stawia sobie za cel wyższy poziom ochrony konsumentów. 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nie opublikowane w Dz.U.
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Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

8) Wystarczające, urozmaicone 
wyżywienie może z reguły dostarczyć
wszystkich niezbędnych substancji 
pokarmowych koniecznych dla 
normalnego rozwoju i utrzymania stanu 
zdrowia, w ilościach określonych i 
zalecanych w ramach powszechnie 
przyjętych danych naukowych. Z badań 
wynika jednak, że taka idealna sytuacja 
społeczna nie odnosi się do wszystkich 
witamin i minerałów ani też do wszystkich 
grup ludności. Wydaje się, że wzbogacone 
o witaminy i minerały środki spożywcze 
dostarczają odpowiednich ilości 
odnośnych substancji pokarmowych, 
można więc założyć, że wnoszą one 
pozytywny wkład w łączną dostawę 
substancji pokarmowych. 

8) Wystarczające, urozmaicone 
wyżywienie dostarcza z reguły wszystkich 
niezbędnych substancji pokarmowych 
koniecznych dla normalnego rozwoju i 
utrzymania stanu zdrowia, w ilościach 
określonych i zalecanych w ramach 
powszechnie przyjętych danych 
naukowych. Z badań wynika jednak, że 
taka idealna sytuacja społeczna czasem nie 
odnosi się do wszystkich witamin i 
minerałów ani też do wszystkich grup 
ludności. Swobodne i świadomie 
ukierunkowane wzbogacanie o witaminy i 
minerały środków spożywczych 
właściwych dla danej grupy ludności może 
w takich przypadkach okazać się 
przydatne.

Uzasadnienie

Eksperci żywnościowi nie są zgodni, czy środki spożywcze uzupełniane arbitralnie i 
swobodnie o witaminy i minerały pozytywnie wpływają na dostarczanie substancji 
pokarmowych. Generalne sformułowanie, że wzbogacone środki spożywcze wnoszą 
pozytywny wkład w dostawę substancji pokarmowych, powoduje niejasność co do zamiaru 
projektu i dlatego powinno być skreślone. Natomiast należy jasno stwierdzić, że wzbogacone 
środki mogą przynieść rzeczywistą korzyść tylko tam, gdzie zostały ustalone przynajmniej 
dopuszczalne granice dostarczania określonych witamin i minerałów i gdy odpowiednio 
wzbogacone produkty są również właściwe dla danej grupy ludności. 

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

10) Obecnie można wykazać niektóre, 
niezbyt często występujące we Wspólnocie, 
niedobory substancji pokarmowych. 
Zmiany społeczno-ekonomicznej sytuacji 
społeczeństwa i stylu życia różnych grup 
ludności spowodowały zróżnicowanie 
wymagań żywnościowych oraz 
postępującą zmianę nawyków 
żywieniowych. To z kolei spowodowało 
wśród różnych grup ludności zmiany 
potrzeb energetycznych i wymagań co do 
substancji pokarmowych, jak również 

skreślono
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dostarczanych ilości określonych witamin 
i minerałów, leżących poniżej ilości 
zalecanych w różnych Państwach 
Członkowskich. Ponadto najnowsze dane 
naukowe wskazują, że ilości określonych 
substancji pokarmowych niezbędnych dla 
utrzymania optymalnego poziomu zdrowia 
i samopoczucia mogą okazać się wyższe 
od ilości zalecanych dotychczas. W tym 
kontekście uznaje się za niezbędne 
rozszerzenie stosowanej w przepisach 
wspólnotowych definicji „wzbogacenia“ w 
porównaniu z definicją określoną w 
odpowiednich ogólnych zasadach Codex 
Alimentarius.

Uzasadnienie

Komisja wywodzi, że w bardzo rzadkich przypadkach stwierdzić można niedobory 
określonych substancji pokarmowych, nie wdaje się jednak w szczegóły. Komisja 
wykorzystuje jednak owe niedobory w celu zaproponowania i usprawiedliwienia możliwości 
swobodnego dodawania witamin i minerałów do wszystkich środków spożywczych. Wspólnota 
powinna dążyć do takiej sytuacji rynkowej, w której producenci środków spożywczych 
dodawać będą witaminy i minerały ze względów pokarmowych i zdrowotnych, nie zaś z 
punktu widzenia wprowadzenia tych środków do obrotu. 

Ponadto produkty spożywcze wzbogacone o określone substancje pokarmowe mogą być 
wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem dla ściśle określonej, dokładnie zdefiniowanej 
grupy ludności (każda grupa o niedoborze lub wyższym zapotrzebowaniu, jak np. kobiety w 
ciąży), jako produkty przeznaczone dla określonego sposobu odżywiania się lub dla 
określonych celów medycznych, z zachowaniem obowiązujących w odniesieniu do tych 
produktów przepisów Wspólnoty. 

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 14

14) Środki spożywcze z dodatkiem 
witamin i minerałów są najczęściej 
reklamowane przez ich producentów i 
mogą wywołać takie wrażenie wśród 
konsumentów, jak gdyby chodziło o środki 
oferujące korzyść w zakresie substancji 
odżywczych, fizjologiczną lub inną korzyść
zdrowotną w porównaniu z innymi 
środkami, do których tych substancji nie 
dodano. Może to prowadzić do decyzji 
konsumentów, które inaczej mogłyby być 
niepożądane. Aby przeciwdziałać tym 

14) Środki spożywcze z dodatkiem 
witamin i minerałów są najczęściej 
reklamowane przez ich producentów i 
mogą wywołać takie wrażenie wśród 
konsumentów, jak gdyby chodziło o środki 
oferujące korzyści odżywcze, fizjologiczne 
lub inne korzyści zdrowotne w porównaniu 
z innymi środkami, do których tych 
substancji nie dodano. Może to prowadzić 
do decyzji konsumentów, które mogłyby 
być niepożądane, ponieważ wzbogacone 
produkty są zbyt kaloryczne, za tłuste lub 
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możliwym niepożądanym skutkom, uważa 
się za wskazane obłożenie ograniczeniami
produktów, do których witaminy i 
minerały mogą być dodawane dodatkowo 
obok tych substancji, które wynikają ze 
wskazań technicznych lub są niezbędne ze 
względów zdrowotnych, o ile określone 
zostaną górne granice zawartości witamin 
i minerałów w tego rodzaju produktach.
Zawartość w produkcie określonych 
substancji, jak np. alkoholu, byłaby w 
związku z tym właściwym kryterium dla 
zakazu dodawania witamin i minerałów. 
Aby nie dopuścić do powstania wśród 
konsumentów zamieszania w kwestii 
naturalnych wartości odżywczych 
świeżych produktów spożywczych, 
również tu należy zakazać dodawania 
witamin i minerałów. 

zbyt słodkie. Aby przeciwdziałać tym 
możliwym niepożądanym skutkom, 
produkty, swobodnie wzbogacone o 
witaminy i minerały, muszą być obłożone 
ograniczeniami. Zawartość w produkcie 
określonych substancji, jak np. alkoholu 
lub profil wartości odżywczej produktu są
w związku z tym właściwymi kryteriami
dla zakazu dodawania witamin i 
minerałów. Przy określaniu profilu 
wartości odżywczej uwzględnić należy 
udział różnych substancji odżywczych i 
substancji o działaniu fizjologicznym, 
zwłaszcza tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans, soli/sodu i cukru, 
których nadmierne przyjmowanie w 
całości procesu żywienia jest niewskazane, 
jak również jedno- i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, dostępnych 
węglowodanów oprócz cukru, witamin, 
składników mineralnych, protein i 
błonnika. Obok profilu wartości odżywczej 
uwzględnić należy także kaloryczność. 
Przy określaniu profilu wartości 
odżywczej będą brane pod uwagę różne 
kategorie produktów spożywczych, jak 
również pozycja i rola tych produktów w 
całości odżywiania. W kontekście 
ustalonych profilów wartości odżywczej 
niezbędne okazać się może dopuszczenie 
wyjątków dla określonych produktów 
spożywczych lub ich kategorii, zależnie od 
roli i znaczenia w zachowaniu się 
ludności w zakresie odżywiania. Aby nie 
dopuścić do powstania wśród 
konsumentów zamieszania w kwestii 
naturalnych wartości odżywczych 
świeżych produktów spożywczych, 
zakazuje się tu dodawania witamin i 
minerałów. 

Uzasadnienie

Poszerzenie tekstu wynika przede wszystkim z punktów uzasadnienia 6 i 7 projektu Komisji w 
sprawie informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych (COM(2003) 424). Tym sposobem tworzy się rozsądną paralelę dwóch 
rozporządzeń. Ponadto nie wolno dopuścić dodawania witamin i minerałów do produktów 
charakteryzujących się wysoką zawartością takich substancji, jak nasycone kwasy tłuszczowe, 
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kwasy tłuszczowe z izomerami trans, cukier i sól oraz produktów, które w ramach zdrowej 
profilaktyki odżywiania powinny być rzadziej spożywane. Ponieważ nie każda informacja (np. 
nazwa znaku towarowego lub prosta wskazówka „witamina C”) stanowi informację na temat 
wartości odżywczej i zdrowotnej zgodnie z projektem COM( 2003) 424, w związku ze 
swobodnym wzbogacaniem produktów wydaje się wskazane zasadnicze wprowadzenie 
restrykcji w zakresie reklamy odnoszącej się do wartości odżywczych i zdrowotnych 
produktów w celu zachowania jednolitego poziomu ochrony konsumentów. 

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

20a) Zalecane w dyrektywie 90/496/EWG 
dawki dzienne (RDA) nie są w pełni 
ustalone dla wszystkich witamin i 
minerałów, a ponadto przestarzałe.

Poprawka 6
Art. 2 ust. 4 a (nowy)

4a) „Pewne inne substancje” to 
substancje aktywne biologicznie, 
pozyskiwane w wyniku ekstrakcji lub 
syntezy, posiadające udowodnione 
działanie pokarmowo-fizjologiczne, które 
mogą być stosowane jako składnik 
wzbogaconych produktów spożywczych i 
których nie obejmuje zakres 
obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 
258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące nowej żywności i nowych 
składników żywności.

Uzasadnienie

Wyliczenie i definicje dopuszczonych jako dodatki witamin i minerałów znajdują się w zał. I 
i II. Dlatego też w tym rozporządzeniu potrzebna jest także przynajmniej definicja „pewnych 
innych substancji”.

Poprawka 7
Art. 2 ust. 4 b (nowy)

4b) „Zalecana wielkość spożycia” to 
wielkość określana przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność związaną z 
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żywnością zgodnie z definicją 
zamieszczoną w rozporządzeniu (WE) nr 
178/2002, z uwzględnieniem górnych 
limitów zawartości, wymienionych w art. 1 
ust. 2 oraz zalecanych dawek dziennych, 
wymienionych w dyrektywie 90/496/EWG 
(RDA – recommended daily allowances); 

Uzasadnienie

Wyspecyfikowanie zalecanych dziennych dawek spożycia względnie zalecanej ilości 
przyjmowania określonej substancji odżywczej lub innej substancji jest potrzebne dla 
zapobieżenia niewłaściwemu stosowaniu witamin i minerałów względnie innych substancji 
oraz ogólnie celem umożliwienia konsumentom zdobycia wstępnej sensownej orientacji 
opartej na naukowych podstawach.

Art. 5 dyrektywy 2002/46 dotyczącej suplementów żywnościowych już zakłada, że jeśli chodzi 
o tego rodzaju środki, określone zostaną ich maksymalne ilości w odniesieniu do zalecanej 
przez producenta dawki dziennej. Powinny one – jak to stwierdzono w ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2002/46, kierować się „górną granicą bezpieczeństwa“. Wielkości te powinny zostać ustalone 
zgodnie z procedurą art. 13 ust. 2 dyrektywy 2002/46, jednakże wciąż jeszcze ich brakuje. 
Dyrektywa w sprawie suplementów żywnościowych miała zostać wdrożona najpóźniej do 31 
lipca 2003 r. Komisja wykazuje opieszałość w uzupełnieniu dyrektywy o bezpieczne ilości 
maksymalne oraz maksymalne i minimalne ilości witamin i minerałów. Dalsze opóźnienie 
skutecznego wdrożenia postanowień dyrektywy 2002/46, ale także warunków wzbogacania 
produktów spożywczych o witaminy i minerały jest z punktu widzenia konsumentów i zdrowia 
ludności niedopuszczalne. 

Podobnie należy określić – w interesie zdrowia ludności i bezpieczeństwa prawnego –
bezpieczne ilości maksymalne pozostałych substancji.

Poprawka 8
Art. 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Zalecane dawki dzienne i bezpieczna 

zawartość maksymalna
Dla wymienionych w załączniku III B lub 
C określonych innych substancji ustalone 
zostaną zalecane dawki dzienne i 
bezpieczna zawartość maksymalna. Art. 7 
tego rozporządzenia należy stosować 
odpowiednio.
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Poprawka 9
Art. 3 ust. 2 wstęp

2. Witaminy i minerały mogą być 
dodawane do środków spożywczych 
jedynie w następujących celach:

2. Witaminy i minerały w formie 
biologicznie przyswajalnej dla ciała 
ludzkiego mogą być dodawane do środków 
spożywczych jedynie w następujących 
celach:

Uzasadnienie

Wszystkie witaminy i minerały dodawane do środków spożywczych muszą być przyswajalne 
dla ciała, inaczej konsument zostanie wprowadzony w błąd, a w skrajnych przypadkach mogą 
wystąpić negatywne skutki dla zdrowia (jak np. biegunka lub zmniejszone przyjmowanie 
innych substancji odżywczych).

Poprawka 10
Art. 4 część wprowadzająca

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do 
(siedmiu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia) Państwa 
Członkowskie mogą dopuszczać 
stosowanie witamin i minerałów 
niewymienionych w zał. I lub stosowanych 
w innych formach niż wymienione w 
załączniku II, o ile:

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do 
(trzech lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia) Państwa Członkowskie 
mogą dopuszczać stosowanie witamin i 
minerałów niewymienionych w zał. I lub 
stosowanych w innych formach niż 
wymienione w załączniku II, o ile: 

Uzasadnienie

Okres 7 lat dla postanowień przejściowych jest zbyt długi.

Poprawka 11
Art. 4 lit. b ust. 1

b) Europejski Urząd Bezpieczeństwa 
Żywności nie wyraził negatywnej opinii w 
sprawie stosowania tej substancji lub 
stosowania jej w tej formie przy produkcji 
środka spożywczego na podstawie 
dokumentacji wspierającej zastosowanie 
tej wątpliwej substancji, przedłożonej 
Komisji przez Państwo Członkowskie 
najpóźniej (trzy lata od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia). 

b) Europejski Urząd Bezpieczeństwa 
Żywności nie wyraził negatywnej opinii w 
sprawie stosowania tej substancji lub 
stosowania jej w tej formie przy produkcji 
środka spożywczego na podstawie 
dokumentacji wspierającej zastosowanie 
tej wątpliwej substancji, przedłożonej 
Komisji przez Państwo Członkowskie 
najpóźniej (18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia). 
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Poprawka 12
Art. 5 punkt b) akapit 2

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać 
określone na podstawie dowodów 
naukowych zgodnie z procedurą art. 16 
ust. 2.

W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
określi zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2 
szczególne profile wartości odżywczych, 
jakimi muszą cechować się środki 
spożywcze lub ich określone kategorie, 
aby można było dodawać do nich 
witaminy i minerały.
Te profile wartości odżywczych zostaną 
sporządzone dla środków spożywczych i 
ich określonych kategorii, a zwłaszcza z 
uwzględnieniem:
a) ilości określonych substancji 
odżywczych i innych substancji, zawartych 
w odnośnym produkcie spożywczym, jak 
np. tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans, 
cukier i sól, soda; 
b) roli i znaczenia środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) dla 
odżywiania ludności w ogólności lub w 
pewnych przypadkach określonych grup 
ryzyka, z dziećmi włącznie;
c) całkowitego składu wartości 
odżywczych środka spożywczego i 
występowania substancji odżywczych, 
których oddziaływanie na zdrowie zostało 
naukowo uznane.
Profile wartości odżywczych opierają się 
na naukowej wiedzy na temat odżywiania 
i jego znaczenia dla zdrowia. 
Przy określaniu profili wartości 
odżywczych Komisja zasięgnie rady w 
Urzędzie i przeprowadzi konsultacje z 
grupami interesów, zwłaszcza z 
przemysłem spożywczym i zrzeszeniami 
konsumentów.
Wyjątki i aktualizacje celem 
uwzględnienia postępów naukowych w tej 
dziedzinie dokonywane będą zgodnie z 
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procedurą określoną w art. 16 ust. 2.

Uzasadnienie

Środki spożywcze z dodatkiem witamin i minerałów oferowane są przez przedsiębiorstwa 
przemysłu spożywczego jako środki, których spożycie przynosi korzyści i które są w związku z 
tym środkami „dobrymi” lub „lepszymi”. Wskutek tego mogłoby dojść do zwiększonej 
konsumpcji takich środków i spożywania ich przez wielu konsumentów w ilościach 
przewyższających dotychczasowe nawyki żywieniowe. Z tego względu ważne jest, aby 
witaminy i minerały dodawane były tylko do takich środków spożywczych, przy których 
przestrzegane są określone profile wartości odżywczych celem uniknięcia możliwych 
następstw negatywnych. W europejskim społeczeństwie obserwuje się wzrost zachorowań na 
choroby chroniczne uwarunkowane sposobem odżywiania. Zaliczają się tu np. choroby serca 
i układu krążenia, cukrzyca, otyłość, próchnica itd. Do powstawania takich chorób 
przyczyniają się pokarmy wysokokaloryczne, tłuste, bogate w sól i cukier, a jednocześnie 
ubogie w błonnik. W związku z tym nie powinno się wzbudzać zainteresowania środkami – w 
niektórych przypadkach chodzi o grupy środków – szczególnie wysokokalorycznymi, tłustymi, 
z dużą zawartością cukru i/lub soli i/lub ubogimi w błonnik i/lub cechującymi się szczególnie 
niekorzystnym profilem tłuszczowym, poprzez swobodne wzbogacanie ich witaminami i 
minerałami. Wzbogacone środki nie powinny stać w sprzeczności z powszechnymi 
zaleceniami dietetycznymi i krajową polityką żywieniową.

Poprawka 13
Art. 6 ust. 1

1. Kryteria czystości dla substancji 
wymienionych w załączniku II zostaną 
wydane zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2, 
o ile nie obowiązują one na podstawie 
ust. 2.

1. Kryteria czystości dla substancji 
wymienionych w załączniku II zostaną 
wydane do dnia...* zgodnie z procedurą 
art. 16 ust. 2, o ile nie obowiązują one na 
podstawie ust. 2.

* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego i skutecznej ochrony konsumentów 
kryteria czystości muszą być określone przed wejściem w życie rozporządzenia.

Poprawka 14
Art. 7 ust. 1 akapit 1 
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1. Jeśli do środków spożywczych będą 
dodane witaminy i minerały w celach 
wymienionych w art. 3 ust. 2, łączna 
zawartość witaminy lub minerału, 
znajdujących się – niezależnie od celu – w 
produkcie w momencie sprzedaży, nie 
może przekroczyć określonego poziomu. 
W odniesieniu do środków 
skoncentrowanych i odwodornionych 
obowiązują określone zawartości 
maksymalne dla środków spożywczych w 
momencie, w którym są one przygotowane 
do spożycia zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

1. Jeśli do środków spożywczych będą 
dodane witaminy i minerały w celach 
wymienionych w art. 3 ust. 2, łączna 
zawartość witaminy lub minerału, 
znajdujących się – niezależnie od celu – w 
produkcie w momencie sprzedaży, nie 
może przekroczyć określonego poziomu, 
który zostanie ustalony do dnia...* W 
odniesieniu do środków skoncentrowanych 
i odwodornionych obowiązują określone 
zawartości maksymalne dla środków 
spożywczych w momencie, w którym są 
one przygotowane do spożycia zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego i skutecznej ochrony konsumentów 
zawartości maksymalne i minimalne ilości muszą być określone przed wejściem w życie 
rozporządzenia.

Poprawka 15
Art. 7 ust. 2 punkt b)

b) ilości witamin i minerałów, 
dostarczanych w ramach odżywiania z 
innych źródeł.

b) ilości witamin i minerałów, 
dostarczanych w ramach odżywiania z 
innych źródeł, z suplementami 
żywnościowymi włącznie.

Uzasadnienie

Suplementy żywnościowe stają się coraz modniejsze i są przyjmowane przez wielu  
konsumentów regularnie lub coraz częściej. Wiele z nich zawiera znaczne ilości witamin i 
minerałów. W związku z tym środki te muszą również być wzięte pod uwagę. Dlatego aspekt 
ten zasługuje na podkreślenie.

Poprawka 16
Art. 7 ust. 2 punkt b a) (nowy)

ba) udział poszczególnych środków w 
całości wyżywienia ludności ogólnie lub 
określonych grup ludności;
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Poprawka 17
Art. 7 ust. 2 punkt b b) (nowy)

bb) wymieniony w art. 5 profil substancji 
odżywczej.

Poprawka 18
Art. 7 ust. 4

4. Przy ustalaniu wymienionych w ust. 1 
maksymalnych zawartości witamin i 
minerałów, których preferowane ilości 
leżą w przybliżeniu na bezpiecznie 
wysokim poziomie, w razie potrzeby 
uwzględnione będą również: 

4. Komisja ustali wymienione w ust. 1 
maksymalne zawartości i zalecane dawki 
dzienne witamin i minerałów na bazie 
szacunków Urzędu. Wartości te zostaną 
opublikowane.

a) wymogi dotyczące dodawania 
określonych witamin i minerałów do 
środków spożywczych w celu odtworzenia 
i/lub odżywczej równoważności 
zastępczego środka spożywczego;

b) udział poszczególnych produktów w 
całkowitym wyżywieniu ludności ogólnie 
lub określonych grup ludności;

c) profil substancji odżywczej środka 
ustalony zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr .../2003 w sprawie informacji o 
odżywczych i zdrowotnych właściwościach 
środków spożywczych.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niewłaściwego spożywania witamin i minerałów należy określić ich 
bezpieczną zawartość maksymalną.

Poprawka 19
Art. 8 ust. 1

1. Etykiety i opakowanie środków 1. Etykiety i opakowanie środków 
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spożywczych z dodatkiem witamin i 
minerałów jak również ich reklama nie 
mogą zawierać żadnych wskazówek, które 
by twierdziły lub sugerowały, że dopływ 
właściwych ilości substancji odżywczych 
nie jest możliwy w ramach 
zrównoważonego zróżnicowanego 
pożywienia. W określonych sytuacjach 
można określić wyjątki w odniesieniu do 
pewnej substancji odżywczej zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2

spożywczych z dodatkiem witamin i 
minerałów jak również ich reklama nie 
mogą zawierać żadnych wskazówek, które 
by twierdziły lub sugerowały, że dopływ 
właściwych ilości substancji odżywczych 
nie jest możliwy w ramach 
zrównoważonego zróżnicowanego 
pożywienia. 

Uzasadnienie

Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego rodzaju wyjątków. Takie środki spożywcze nie są już 
środkami swobodnie wzbogaconymi, ale środkami dietetycznymi lub wzbogaconymi 
obligatoryjnie, jak np. sól jodowana w Austrii i w Niemczech.

Poprawka 20
Art. 8 ust. 4

4. Znakowanie wartości odżywczych 
środków z dodatkiem witamin i minerałów, 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, jest obligatoryjne. 
Sporządzić należy informacje podane w 
art. 4 ust. 1 grupa 2 wymienionej 
dyrektywy, a także podać całkowitą 
zawartość dodanych do środka 
spożywczego witamin i minerałów.

4. Znakowanie wartości odżywczych 
środków z dodatkiem witamin i minerałów, 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, jest obligatoryjne. 
Sporządzić należy informacje podane w 
art. 4 ust. 1 grupa 2 wymienionej 
dyrektywy, a także podać całkowitą 
zawartość dodanych do środka
spożywczego witamin i minerałów. 
Dodatkowo podać należy następujące 
informacje:
a) informacje na temat witamin i 
minerałów podawane są jako wielkość 
dawki (ilość na jedną porcję) w 
wartościach absolutnych oraz jako część 
zalecanej dawki dziennej (RDA); ponadto 
podane są informacje odnoszące się do 
100 g lub 100 ml środka;
b) zalecana przez producenta wielkość 
dziennego spożycia środka – tam, gdzie 
należy i gdzie łatwo można podzielić go na 
porcje;
c) ostrzeżenie przed przekroczeniem 
podanej zalecanej dawki dziennej;
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Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje, że konsumenci otrzymają tylko istotne informacje, aby mogli 
chronić się przed nadmiernym spożywaniem witamin i minerałów. Ponadto propozycja w 
sprawie zalecanego spożycia dziennego i ostrzeżenia pokrywa się z dyrektywą o suplementach 
żywnościowych (2002/46/WE).

Poprawka 21
Art. 9 a (nowy)

Artykuł 9 a
W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie zgłoszą Komisji substancje 
lub dodatki, stosowane na ich terytorium 
do wzbogacania środków spożywczych i 
które są innymi substancjami niż 
witaminy i minerały lub je zawierają. 
Komisja przekaże te informacje do Urzędu 
i opublikuje otrzymane zgłoszenia.

Uzasadnienie

Jest ważne, aby dostępne były zadowalające informacje o dodaniu określonych innych 
substancji.

Poprawka 22
Art. 10 a (nowy)

Artykuł 10a
(Uwaga dla tłumaczy: ten artykuł zastępuje 
artykuły 10 i 11. Niektóre części tekstu są 
identyczne)

Substancje, których stosowanie podlega 
ograniczeniom, które są zakazane lub 

które będą zweryfikowane przez 
Wspólnotę

1. Jeśli Państwo Członkowskie 
reprezentuje pogląd, że dodanie innej 
substancji niż witaminy lub minerały lub 
dodatek zawierający inną substancję niż 
witaminy lub minerały może prowadzić do 
spożycia ilości tej substancji 
przekraczającej oficjalne dane 
statystyczne na temat przeciętnych 
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spożywanych ilości, wyprowadzanych ze 
statusu żywnościowego, musi ono 
niezwłocznie poinformować o tym 
Komisję.
2. Komisja podejmie decyzję, w każdym 
przypadku po dokonanej przez Urząd 
ocenie przedłożonej informacji, zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 i wprowadzi 
substancję na listę w załączniku III.
Jeśli okaże się, że substancja jest 
szkodliwa dla zdrowia, substancja ta lub 
zawierający ją dodatek będzie: 
a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A, a dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub używanie jej 
przy produkcji środków spożywczych 
będzie zabronione; lub
b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B, a dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub stosowanie jej 
przy produkcji dozwolone będzie 
wyłącznie pod wymienionymi tam 
warunkami z zachowaniem wymienionych 
wartości maksymalnych.
Jeśli po dokonanej w każdym przypadku 
ocenie przedłożonej informacji przez 
Urząd okaże się, że stosowanie substancji 
może być szkodliwe dla zdrowia, jednakże 
nadal występuje tu naukowa niepewność, 
substancja zostanie wprowadzona na listę 
w załączniku III C zgodnie z procedurą 
art. 16 ust. 2.
3. Przepisy Wspólnoty, odnoszące się do 
wyspecyfikowanych środków spożywczych, 
mogą zawierać ograniczenia lub zakazy 
stosowania określonych substancji, 
wykraczające poza ramy niniejszego 
rozporządzenia. Jeśli brak jest przepisów
wspólnotowych, Państwa Członkowskie 
mogą wprowadzić tego rodzaju zakazy lub 
ograniczenia zgodnie z procedurą art. 14.
4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność 
związaną z żywnością lub inni 
zainteresowani mogą w każdym czasie 
przedłożyć w Europejskim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Żywności informacje 
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naukowe, na podstawie których 
udowodnione będzie bezpieczeństwo 
substancji wymienionej w załączniku III 
część C w przypadku jej użycia w środku 
spożywczym lub wyjaśniony będzie cel 
tego użycia.
5. W ciągu czterech lat od daty 
wprowadzenia substancji na listę w 
załączniku III część C zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 oraz z 
uwzględnieniem opinii Urzędu na temat 
dokumentacji przedłożonej do oceny 
zgodnie z ust. 4, zostanie podjęta decyzja, 
czy stosowanie wymienionej w załączniku 
III część C substancji będzie ogólnie 
dozwolone czy też w danym przypadku 
zostanie ona wpisana na listę w 
załączniku III część A lub B.

Uzasadnienie

W tym miejscu skonkretyzowane zostaje pojęcie „nadmiernej” ilości. Ma tu miejsce 
odniesienie do oficjalnych danych statystycznych w sprawie statusu żywnościowego (bilanse 
środków żywieniowych, dane na temat spożycia środków spożywczych etc.). W średnim 
okresie czasu powinny zostać sporządzone ogólnoeuropejskie dane żywnościowe, do których 
będzie można się wówczas odwołać.

Następnie trzeba ustalić jednolitą i czytelną procedurę w odniesieniu do podlegających 
badaniu określonych innych substancji. 

Poprawka 23
Art. 10

Artykuł 10 skreślono
Substancje, których stosowanie podlega 
ograniczeniom lub które są zabronione

1. Jeśli substancja lub dodatek 
zawierający inną substancję niż witaminy 
i minerały zostanie dodany do środków 
spożywczych lub zastosowany w produkcji 
środków spożywczych w warunkach 
powodujących spożycie tej substancji w 
ilości znacznie przekraczającej rozsądne 
ilości spożywane w normalnych 
warunkach przy zrównoważonym i 
urozmaiconym pożywieniu i jeśli po 
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dokonanej przez Urząd w każdym 
przypadku ocenie przedłożonych 
informacji, że tego rodzaju stosowanie jest 
szkodliwe dla zdrowia, zgodnie z 
procedurą art. 16 ust 2 substancja i/lub 
dodatek ją zawierający będzie w danym 
przypadku:
a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie 
zabronione; lub
b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie dozwolone 
jedynie pod wymienionymi tam 
warunkami.
2. Przepisy Wspólnoty, odnoszące się do 
wyspecyfikowanych środków spożywczych, 
mogą zawierać ograniczenia lub zakazy 
stosowania określonych substancji, 
wykraczające poza ramy niniejszego 
rozporządzenia. Jeśli brak jest przepisów 
wspólnotowych, Państwa Członkowskie 
mogą wprowadzić tego rodzaju zakazy lub 
ograniczenia zgodnie z procedurą art. 14.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do nowego art. 10 a.

Poprawka 24
Art. 11

Artykuł 11 skreślono
Substancje, które zostaną zweryfikowane 

przez Wspólnotę
1. Jeśli substancja lub dodatek 
zawierający inną substancję niż witaminy 
i minerały zostanie dodany do środków 
spożywczych lub zastosowany w produkcji 
środków spożywczych w warunkach 
powodujących spożycie tej substancji w 
ilości znacznie przekraczającej rozsądne 
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ilości spożywane w normalnych 
warunkach przy zrównoważonym i 
urozmaiconym pożywieniu i jeśli po 
dokonanej przez Urząd w każdym 
przypadku ocenie przedłożonych 
informacji okaże się, że tego rodzaju 
stosowanie może być szkodliwe dla 
zdrowia, jednakże nadal występuje tu 
naukowa niepewność, substancja zostanie 
wprowadzona na listę w załączniku III 
część C zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2.
2. Producenci środków spożywczych lub 
inni zainteresowani mogą w każdym 
momencie przedłożyć w Europejskim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności 
informacje naukowe, na podstawie 
których udowodnione będzie 
bezpieczeństwo wymienionej w załączniku 
III część C substancji przy użyciu jej w 
środku spożywczym lub wyjaśniony będzie 
cel tego użycia. 
3. W ciągu czterech lat od daty 
wprowadzenia substancji na listę w 
załączniku III część C zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 oraz przy 
uwzględnieniu opinii Urzędu na temat 
dokumentacji przedłożonej do oceny 
zgodnie z ust. 4 zostanie podjęta decyzja, 
czy stosowanie wymienionej w załączniku 
III część C substancji będzie ogólnie 
dozwolone czy też w danym przypadku 
zostanie ona wpisana na listę w 
załączniku III części A lub B.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do nowego art. 10 a.

Poprawka 25
Art. 11 a (nowy)

(Uwaga dla tłumaczy: Patrz art. 8)

Artykuł 11a
Etykiety, opakowanie i reklama

Etykiety i opakowanie środków 
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spożywczych z dodatkiem pewnych innych 
substancji, jak również ich reklama, nie 
mogą zawierać żadnych wskazówek, które 
by twierdziły lub sugerowały, że 
zrównoważone profilaktyczne odżywianie 
się powszechnie występującymi środkami 
spożywczymi nie jest potrzebne. 
2. Etykiety i opakowanie środków 
spożywczych z dodatkiem pewnych innych 
substancji, jak również ich reklama, nie 
mogą wprowadzać konsumentów w błąd 
lub łudzić wartością odżywczą, jaką 
środek spożywczy może posiadać w 
związku z dodanymi substancjami 
odżywczymi.
3. Na etykietach środków z dodatkiem 
pewnych innych substancji można 
zamieścić informację o takim dodatku z 
zachowaniem warunków wymienionych w 
rozporządzeniu (WE) nr .../2003 w 
sprawie informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
środków spożywczych. 
4. Znakowanie wartości odżywczych 
środków z dodatkiem pewnych innych 
substancji, objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia, jest 
obligatoryjne. Sporządzić należy 
informacje podane w art. 4 ust. 1 grupa 2 
wymienionej dyrektywy, a także podać 
całkowitą zawartość dodanych do środka 
spożywczego substancji. Ponadto podać 
należy następujące informacje:
a) informacje na temat pewnych innych 
substancji podawane są jako wielkość 
dawki (ilość na jedną porcję) w 
wartościach absolutnych oraz, jeśli 
takowe istnieją, jako część zalecanej 
dawki dziennej (RDA); ponadto podane są 
informacje w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml środka;
b) zalecana przez producenta wielkość 
dziennego spożycia środka – tam, gdzie 
należy i gdzie łatwo można podzielić go na 
porcje;
c) ostrzeżenie przed przekroczeniem 
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podanej zalecanej dawki dziennej;
5. Niniejszy artykuł obowiązuje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE, 
rozporządzenia (WE) nr ../2003 w sprawie 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych, jak również innych 
postanowień prawa o środkach 
spożywczych, odnoszących się do 
wyspecyfikowanych kategorii środków 
spożywczych.
6. W razie konieczności przepisy 
wykonawcze do niniejszego artykułu 
zostaną dokładniej określone zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2.

Uzasadnienie

Dla konsumentów musi być jasne, jakie substancje zostały dodane do środka żywieniowego i 
jaki jest stosunek ilości dodanej substancji do zalecanej wielkości spożycia względnie 100g/ml 
do zalecanego spożycia dziennego. Jeśli możliwe jest ustalenie dziennego zapotrzebowania, 
również należy je podać.

Poprawka 26
Art. 11 b (nowy)

Artykuł 11b
Zalecane dawki dzienne i bezpieczna 
zawartość maksymalna
Dla wymienionych w załączniku III B lub 
C określonych innych substancji ustalone 
zostaną zalecane dawki dzienne i 
bezpieczna zawartość maksymalna. Art. 7 
tego rozporządzenia należy stosować 
odpowiednio.

Uzasadnienie

Analogicznie do postanowień w sprawie witamin i minerałów określić należy bezpieczne 
maksymalne granice także dla pewnych innych substancji.

Poprawka 27
Art. 12 a (nowy)
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Artykuł 12a
Określenie zalecanych dawek dziennych
Komisja pilnie określi – najpóźniej do 
chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia – uwzględniając 
najnowsze wyniki badań naukowych i 
zalecenia międzynarodowe, zalecane 
dawki dzienne dla wszystkich witamin i 
minerałów wymienionych w załączniku I.

Poprawka 28
Art. 13

Bez uszczerbku dla Traktatu, zwłaszcza 
art. 28 i 30, Państwa Członkowskie nie 
mogą ograniczać lub zakazywać handlu 
środkami spożywczymi, spełniającymi 
postanowienia niniejszego rozporządzenia 
i ustanowione dla jego realizacji 
wspólnotowe przepisy prawne, poprzez 
stosowanie niezharmonizowanych 
krajowych przepisów w sprawie 
dodawania witamin i minerałów do 
środków spożywczych. 

Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
prawa Państw Członkowskich, zgodnie z 
Traktatem, zwłaszcza art. 28 i 30, do 
utrzymania lub wprowadzenia 
ostrzejszych przepisów w sprawie 
dodawania witamin, minerałów i pewnych 
innych substancji, które uważają za 
niezbędne dla ochrony zdrowia 
publicznego, a które nie są sprzeczne z 
niniejszym rozporządzeniem. 

W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie poinformują Komisję o już 
istniejących istotnych przepisach 
krajowych.
Zaostrzone przepisy dotyczą substancji 
nieobjętych załącznikiem III, jednakże 
mogą być one utrzymywane w mocy do 
czasu dokonania oceny tych substancji 
przez Urząd zgodnie z art. 10 a niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Prawne sprecyzowanie możliwości Państw Członkowskich zachowania lub wprowadzenia 
przepisów krajowych.

Poprawka 29
Art. 14 ust. 3

3. Jeśli uzna to za uzasadnione lub na 3. Komisja skonsultuje się z powołanym na 
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żądanie Państwa Członkowskiego, 
Komisja skonsultuje się z powołanym na 
podstawie art. 58 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Stałym Komitetem ds. 
Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia 
Zwierząt i wyrazi opinię na temat 
planowanych działań. 

podstawie art. 58 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Stałym Komitetem ds. 
Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia 
Zwierząt i wyrazi opinię na temat 
planowanych działań. 

Uzasadnienie

Konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powinny 
być przeprowadzone w każdym przypadku. 

Poprawka 30
Art. 17

Celem ułatwienia skutecznego nadzoru nad 
środkami żywnościowymi z dodatkiem 
witamin i minerałów jak również środkami 
żywnościowymi zawierającymi substancje 
wymienione w załączniku III część B i C, 
Państwa Członkowskie mogą nakazać
producentowi lub jednostce 
odpowiedzialnej za wprowadzenie wyrobu 
do obrotu poinformowanie właściwego 
organu o wprowadzeniu wyrobu do obrotu 
z jednoczesnym przekazaniem wzoru 
użytej etykiety.

Celem ułatwienia skutecznego nadzoru nad 
środkami żywnościowymi z dodatkiem 
witamin i minerałów jak również środkami 
żywnościowymi zawierającymi substancje 
wymienione w załączniku III część B i C, 
Państwa Członkowskie nakażą
producentowi lub jednostce 
odpowiedzialnej za wprowadzenie wyrobu 
do obrotu poinformowanie właściwego 
organu o wprowadzeniu wyrobu do obrotu 
z jednoczesnym przekazaniem wzoru 
użytej etykiety.

Państwa Członkowskie przekażą tę 
informację Komisji i Urzędowi.
Komisja udostępni te informacje 
zainteresowanym.

Uzasadnienie

Nakazany nadzór oznacza jednakowe warunki dla producentów i jednocześnie poprawia 
ochronę konsumentów. Opublikowanie przejrzyście ukazuje, co dzieje się na rynku i ułatwia 
nadzór.



PE 353.331v01-00 26/1 PR\551974PL.doc

PL

EXPLANATORY STATEMENT

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

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

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

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

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

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

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

1. Rechtsgrundlage

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

2. Nährwertprofile

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

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

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

3. Anhang III

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

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

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

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


