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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov in mineralov 
ter nekaterih drugih snovi v hrano
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0671)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C5-0538/2003),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenja Odbora 
za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Navedba 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95 in 
člena 153,

Obrazložitev

Predlog se mora opirati na temelj boljšega varstva potrošnikov. Odstavek 1 člena 1 predloga 
izrecno postavlja za cilj zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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(8) Zadostna in raznolika prehrana lahko
praviloma zagotavlja vse hranilne snovi, ki 
so potrebne za normalen razvoj in 
ohranjanje zdravja, v količinah, ki so jih 
določili in jih priporočajo splošno 
sprejemljivi znanstveni podatki. Iz raziskav 
izhaja, da ta najboljši primer v Skupnosti 
ne velja za vse vitamine in minerale in tudi 
ne za vse skupine prebivalcev. Živila z 
dodanimi vitamini in minerali prinašajo 
nezanemarljivo količino zadevne hranilne 
snovi, tako da lahko sklepamo, da 
pozitivno prispevajo k skupni zaužiti 
količini hranilnih snovi.

(8) Zadostna in raznolika prehrana 
praviloma zagotavlja vse hranilne snovi, ki 
so potrebne za normalen razvoj in 
ohranjanje zdravja, v količinah, ki so jih 
določili in jih priporočajo splošno 
sprejemljivi znanstveni podatki. Iz raziskav 
izhaja, da ta najboljši primer v Skupnosti 
včasih ne velja za vse vitamine in minerale 
in tudi ne za vse skupine prebivalcev. 
Prostovoljno in načrtno izbrano dodajanje 
vitaminov in mineralov živilom, ki so 
primerna za zadevno skupino prebivalcev, 
bi v takšnih primerih lahko pomenilo 
pomoč.

Obrazložitev

Strokovnjaki za prehrano niso enotni, ali živila, ki so jim hote in prostovoljno dodani vitamini 
in minerali, pozitivno učinkujejo na zaužito količino hranilnih snovi. Splošna trditev, da 
obogatena živila pozitivno prispevajo k skupni zaužiti količini hranilnih snovi, vodi k 
nejasnosti v zvezi z namenom predloga in jo je zato treba črtati. Namesto tega je treba 
razjasniti, da obogatena živila lahko pozitivno prispevajo le tam, kjer obstaja vsaj mejna 
stopnja preskrbe z nekaterimi vitamini in minerali. Prav tako je treba razjasniti, ali so 
ustrezno obogateni izdelki primerni za zadevno kritično preskrbljeno skupino prebivalcev.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Nekatera pomanjkanja hranilnih 
snovi, ki ne nastopijo zelo pogosto, je 
trenutno mogoče dokazati v Skupnosti. 
Spremembe družbenoekonomskega 
položaja v Skupnosti in načina življenja 
različnih skupin prebivalstva so vodile do 
različnih zahtev v zvezi s prehrano in do 
spremenljivih prehranjevalnih navad. To 
je ponovno vplivalo na spremembe zahtev 
po energiji in hranilnih snoveh ter na 
zaužito količino nekaterih vitaminov in 
mineralov pri različnih skupinah 
prebivalstva, pri katerih je količina nižja 
od priporočene količine v različnih 
državah članicah. Poleg tega novi 
znanstveni podatki kažejo na to, da bi bile 
zaužite količine nekaterih hranilnih snovi 
za ohranjanje optimalnega zdravja in 

črtano
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optimalnega dobrega počutja lahko višje 
od trenutno priporočenih. Zato je nujno, 
da se razširi definicija „obogatitve“ v 
predpisih Skupnosti na predpise, ki so 
določeni z ustreznimi splošnimi načeli 
Prehranskega zakonika.

Obrazložitev

Komisija navaja, da je v izjemno redkih primerih mogoče ugotoviti pomanjkanje nekaterih 
hranilnih snovi, vendar jih ne navaja posamezno. Komisija uporablja pomanjkanje nekaterih 
hranilnih snovi, zato da predlaga in utemeljuje možnosti za prostovoljno dodajanje vitaminov 
in mineralov vsem živilom. Skupnost si mora prizadevati za stanje na trgu, ko proizvajalci 
dodajajo vitamine in minerale ob upoštevanju prehrane in zdravja in ne zaradi dajanja na 
trg. 

Poleg tega se lahko živila, ki so obogatena z nekaterimi hranilnimi snovmi, za povsem 
določeno, natančno definirano skupino prebivalstva (skupino, ki ima pomanjkanje, ali 
skupino z večjimi potrebami, na primer noseče ženske), dajejo na trg kot živila za posebno 
prehrano ali živila za posebne zdravstvene namene po določbah Skupnosti, ki veljajo za ta 
živila.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 14

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre
za izdelke s hranilno, fiziološko ali kakšno 
drugo prednostjo za zdravje v primerjavi s 
podobnimi ali drugačnimi izdelki, ki jim te 
hranilne snovi niso bile dodane. To lahko 
vodi do odločitev potrošnikov, ki so sicer
lahko mogoče neželene. Da bi dosegli ta 
možen neželen učinek, je smiselno dodati 
omejitve izdelkom, katerim se lahko 
dodajo vitamini in minerali, dodatno k 
tistim, ki nastanejo iz tehničnih 
premislekov ali so nujni zaradi varnosti, 
kadar so določene mejne vrednosti 
vitaminov in mineralov v takšnih izdelkih. 
V izdelku prisotna vsebnost nekaterih 
snovi, na primer alkohola, bi bila v zvezi s 
tem primerno merilo za neodobritev 
dodajanja vitaminov in mineralov. Da ne bi 
pri potrošnikih prihajalo do zmede v zvezi 
z naravno hranilno vrednostjo svežih živil, 

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre
za izdelke s prehrambeno prednostjo ali s
fiziološko ali kakšnimi drugimi prednostmi 
za zdravje v primerjavi s podobnimi ali 
drugačnimi izdelki, ki jim te hranilne snovi 
niso bile dodane. To lahko vodi do 
odločitev potrošnikov, ki so lahko mogoče 
neželene, ker so obogateni izdelki preveč 
kalorični, premastni ali presladki. Da bi 
dosegli ta možen neželen učinek, je treba
izdelkom, katerim se prostovoljno dodajo 
vitamini in minerali, dodati omejitve. V 
izdelku prisotna vsebnost nekaterih snovi, 
na primer alkohola, ali profil hranilne 
vrednosti so v zvezi s tem primerna merila
za neodobritev dodajanja vitaminov in 
mineralov. Pri določitvi profila hranilne 
vrednosti se morajo upoštevati deleži 
različnih hranilnih snovi in snovi s 
prehrambenofiziološkim učinkom, zlasti 
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se jim tudi ne bi smeli dodajati vitamini in 
minerali.

maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, soli/natrija in 
sladkorja, katerih prekomerno uživanje ni 
priporočljivo, pa tudi mononenasičenih in 
polinenasičenih maščobnih kislin, 
dostopnih ogljikovih hidratov razen 
sladkorja, vitaminov, mineralov, proteinov 
in balastnih snovi. Poleg profila hranilne 
vrednosti je treba upoštevati tudi vsebnost 
kalorij. Pri določanju profilov hranilne 
vrednosti se upoštevajo različne kategorije 
živil, pa tudi mesto in vloga teh živil v 
celotni prehrani. Za nekatera živila ali 
kategorije živil so lahko potrebne izjeme v 
zvezi z ustaljenimi profili hranilne 
vrednosti v zvezi z njihovo vlogo in 
pomenom pri prehrambenih navadah 
prebivalcev. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim ne 
smejo dodajati vitamini in minerali.

Obrazložitev

Vstavljeno besedilo izhaja v glavnem iz uvodnih izjav 6 in 7 predloga Komisije v zvezi s 
podatki o hranilni vrednosti in zdravju živil (KOM(2003) 424). Tako je vzpostavljena 
smiselna povezava med tema dvema uredbama. Poleg tega se ne sme dopustiti dodajanja 
vitaminov in mineralov izdelkom, ki imajo visoko vsebnost snovi, kot so nasičene maščobne 
kisline, transmaščobne kisline, sladkor in so, ter ki se morajo pri preventivni zdravi prehrani 
manj pogosto uživati. Ker vsak podatek (na primer ime znamke ali sam napotek „vitamin C“) 
ne pomeni podatka o hranilni vrednosti ali koristi za zdravje v skladu s predlogom 
KOM(2003) 424, je smiselno v zvezi s prostovoljnimi obogatitvami načelno prevzeti omejitve 
za oglaševanje hranilne vrednosti ali koristi za zdravje, da bi ohranili enotno raven varstva 
potrošnikov.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Priporočeni dnevni vnosi (RDA) iz 
Direktive 90/496/EGS niso v celoti 
določeni za vse vitamine in minerale iz 
Prilog I in II ter so zato zastareli.

Predlog spremembe 6
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Člen 2, odstavek 4 a (novo)

(4a) „Nekatere druge snovi“ so biološko 
aktivne snovi, ki se pridobivajo z 
ekstrakcijo ali sintezo in imajo dokazan 
prehrambenopsihološki učinek ter se 
lahko uporabljajo kot sestavina 
obogatenih živil in ne sodijo v področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 258/97 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
novimi živili in novimi živilskimi 
sestavinami.

Obrazložitev

Vitamini in minerali, ki se dopustijo za dodajanje, so navedeni in določeni v Prilogah I in II. 
Zato je v tej uredbi potrebna vsaj definicija „nekaterih drugih snovi“.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 4 b (novo)

(4b) „Priporočena zaužita količina“ je 
količina, kot jo določa Uredba (ES) št. 
178/2002, ki jo določi proizvajalec živil ob 
upoštevanju mejnih vrednosti iz odstavka 
1 člena 7 in priporočenih dnevnih vnosov 
živila (RDA – recommanded daily 
allowances), kot jih določa Direktiva 
90/496/EGS; 

Obrazložitev

Da bi preprečili zlorabo vitaminov, mineralov in drugih snovi ter potrošnikom sploh 
omogočili smiselno in znanstveno priznano ravnanje, je potrebna določitev priporočene 
dnevne zaužite količine ali priporočene količine vnosa določene hranilne snovi ali druge 
snovi. 

Člen 5 Direktive 2002/46 o prehranskih dopolnilih že določa, da se za prehranska dopolnila 
določijo mejne količine na podlagi priporočenega dnevnega vnosa s strani proizvajalca. Ti se 
morajo ravnati – v skladu z odstavkom 1 točka a) Direktive 2002/46 – po „varnih mejnih 
količinah“. Te bi morale biti določene z Direktivo 2002/46 po postopku iz odstavka 2 člena 
13, vendar do njih še ni prišlo. Direktiva o prehranskih dopolnilih bi morala začeti veljati 
najpozneje do 31. julija 2003. Komisija je tako v zamudi pri sprejemanju varnih mejnih 
količin, mejnih in najnižjih količin vitaminov in mineralov v Direktivi o prehranskih 
dopolnilih. Nadaljnje zamude in s tem učinkovito uveljavljanje določb zakonodaje o 
prehranskih dopolnilih in pogojev v zvezi z obogatitvijo živil z vitamini in minerali z vidika 
potrošnika in javnega zdravja niso sprejemljive. 
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Prav tako se morajo – v smislu javnega zdravja in pravne varnosti – varne mejne vrednosti 
določiti za druge snovi.

Predlog spremembe 8
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Priporočeni dnevni vnosi in varne mejne 

vrednosti
Za nekatere druge snovi, ki so navedene v 
delih B ali C Priloge III, se določijo 
priporočeni dnevni vnosi in varne mejne 
vrednosti. Člen 7 te uredbe je treba 
uporabiti smiselno.

Predlog spremembe 9
Člen 3, odstavek 2, uvodni del

2. Vitamini in minerali se lahko dodajo 
živilom le v naslednje namene:

2. Vitamini in minerali v obliki, ki je 
biološko dostopna človeškemu telesu, se 
lahko dodajo živilom le v naslednje 
namene:

Obrazložitev

Vsi vitamini in minerali, ki se dodajo živilom, morajo biti takšni, da jih telo lahko absorbira, 
sicer to pomeni zavajanje potrošnika, v izjemnih primerih so mogoči negativni vplivi na 
zdravje (na primer driska ali zmanjšanje vsrkavanja drugih hranilnih snovi).

Predlog spremembe 10
Člen 4, uvodni del

Ne glede na odstavek 1 člena 3 in do 
(sedem let po začetku veljavnosti te 
uredbe) lahko države članice na svojem 
državnem ozemlju dovolijo uporabo 
vitaminov in mineralov, ki niso navedeni v 
Prilogi I ali niso med oblikami, navedenimi 
v Prilogi II, če:

Ne glede na odstavek 1 člena 3 in do (tri 
leta po začetku veljavnosti te uredbe) lahko 
države članice na svojem državnem 
ozemlju dovolijo uporabo vitaminov in 
mineralov, ki niso navedeni v Prilogi I ali 
niso med oblikami, navedenimi v 
Prilogi II, če: 
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Obrazložitev

Časovno obdobje 7 let je za prehodne določbe predolgo.

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 1, točka b

b) Evropski urad za varno hrano ni 
predložil nobenega odklonilnega mnenja v 
zvezi z uporabo te snovi ali njeno uporabo 
v tej obliki pri izdelavi živila na podlagi 
dokumentacije, ki podpira uporabo 
vprašljive snovi in bo Komisiji s strani 
države članice predložena najpozneje (tri 
leta po začetku veljave te uredbe). 

b) Evropski urad za varno hrano ni 
predložil nobenega odklonilnega mnenja v 
zvezi z uporabo te snovi ali njeno uporabo 
v tej obliki pri izdelavi živila na podlagi 
dokumentacije, ki podpira uporabo 
vprašljive snovi in bo Komisiji s strani 
države članice predložena najpozneje (18 
mesecev po začetku veljave te uredbe).

Predlog spremembe 12
Člen 5, točka (b), pododstavek 2

Nadaljnja živila ali kategorije živil, 
katerim se ne smejo dodajati vitamini in 
minerali, se lahko določijo na podlagi 
znanstvenih dokazov v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16.

Komisija določi v roku 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16 posebne 
profile hranilnih vrednosti, ki jih morajo 
upoštevati živila ali določene kategorije 
živil, da se jim lahko dodajo vitamini in 
minerali.
Ti profili hranilnih vrednosti so 
sestavljeni za živila in nekatere kategorije 
živil, in sicer zlasti ob upoštevanju::
a) količin nekaterih živil in drugih snovi, 
ki jih vsebuje zadevno živilo, na primer 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, sladkorja in 
soli/natrija; 
b) vloge in pomena živil (ali kategorije 
živil) za prehrano prebivalcev na splošno 
ali po potrebi nekaterih rizičnih skupin, 
vključno z otroki;
c) celotne sestave hranilne vrednosti živila 
in prisotnosti hranilnih snovi, katerih 
učinek na zdravje je znanstveno dokazan.
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Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje. 
Komisija se pri določitvi profilov 
hranilnih snovi posvetuje z organi oblasti, 
interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in 
potrošniškimi združenji.
Izjemna urejanja in novosti pri 
upoštevanju zadevnega znanstvenega 
razvoja se določijo v skladu s postopkom 
iz odstavka 2 člena 16.

Obrazložitev

Živilskopredelovalna industrija trži živila z dodanimi vitamini in minerali trži kot izdelke, 
katerih uživanje prinaša korist in so zato „dobri“ ali „boljši“ izdelki. Zato se lahko zgodi, da 
te izdelke številni uporabniki uživajo pogosteje in v količinah, ki so večje od trenutnih navad 
uživanja teh izdelkov. Zato je pomembno, da se vitamini dodajajo le živilom, pri katerih se 
upoštevajo nekateri profili hranilnih snovi, da bi se preprečili možni negativni vplivi. S 
prehrano pogojene kronične bolezni evropskega prebivalstva naraščajo. Sem štejejo na 
primer bolezni srca in krvnega obtoka, sladkorna bolezen, debelost, karies itd. Prehrana, 
bogata s kalorijami, maščobami, soljo in sladkorjem ter hkrati revna z balastnimi snovmi, 
spodbuja nastajanje takšnih obolenj. Zato bi smeli izdelke, ki so – če ne veljajo za zadevno 
skupino izdelkov – posebno bogati s kalorijami, maščobami, sladkorjem ali/in soljo ter revni z 
balastnimi snovmi in/ali imajo neugoden profil maščob, narediti bolj zanimive s prostovoljno 
obogatitvijo z vitamini in minerali. Obogateni izdelki ne smejo biti v nasprotju z običajnimi 
prehrambenimi priporočili in nacionalnimi prehrambenimi politikami.

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 1

1. Merila čistosti za snovi, ki so navedene 
v Prilogi II, se sprejmejo po postopku iz 
odstavka 2 člena 16, če ne veljajo na 
podlagi odstavka 2.

1. Merila čistosti za snovi, ki so navedene 
v Prilogi II, se sprejmejo do ...* po 
postopku iz odstavka 2 člena 16, če ne 
veljajo na podlagi odstavka 2.

* datum začetka veljave te uredbe.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost in učinkovito varstvo potrošnikov, je treba merila čistosti 
določiti pred začetkom veljave uredbe.
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Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1 

1. Če se vitamini in minerali dodajo 
živilom za namene iz odstavka 2 člena 3, 
skupna vsebnost vitamina ali minerala, ki 
je – ne glede na vrsto namena – prisotna v 
živilu ob času nakupa ne sme presegati 
vsebnosti, ki jih je še treba določiti. Za 
koncentrirane ali dehidrirane izdelke 
veljajo mejne vrednosti, ki jih je še treba 
določiti, za živila ob času, ko so bila v 
skladu z navodili proizvajalca pripravljena 
za uživanje.

1. Če se vitamini in minerali dodajo 
živilom za namene iz odstavka 2 člena 3, 
skupna vsebnost vitamina ali minerala, ki 
je – ne glede na vrsto namena – prisotna v 
živilu ob času nakupa ne sme presegati 
vsebnosti, ki bodo določene do ... *. Za 
koncentrirane ali dehidrirane izdelke 
veljajo mejne vrednosti, ki jih je še treba 
določiti, za živila ob času, ko so bila v 
skladu z navodili proizvajalca pripravljena 
za uživanje.

* datum začetka veljave te uredbe.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost in učinkovito varstvo potrošnikov, je treba mejne vrednosti in 
najnižje količine določiti pred začetkom veljave uredbe.

Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 2, točka (b)

b) količine vitaminov in mineralov, ki se 
dodajo prehrani iz drugih virov.

b) količine vitaminov in mineralov, ki se 
dodajo prehrani iz drugih virov, vključno s 
prehranskimi dopolnili.

Obrazložitev

Prehranska dopolnila so čedalje bolj v modi in številni uporabniki jih uživajo redno ali vsaj 
vedno znova. Številna prehranska dopolnila vsebujejo velike količine vitaminov in mineralov. 
Vsekakor je zato treba upoštevati tudi dodajanje takšnih izdelkov. Zato je treba ta vidik 
izpostaviti.

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 2, točka (b a) (novo)

ba) delež posameznih izdelkov v celotni 



PE 353.331v01-00 14/25 PR\551974SL.doc

SL

prehrani prebivalstva na splošno ali 
nekaterih skupin prebivalstva;

Predlog spremembe 17
Člen 7, odstavek 2, točka (b b) (novo)

bb) profil hranilnih snovi, ki je naveden v 
členu 5.

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 4

4. Pri določitvi v odstavku 1 navedenih 
mejnih vrednosti vitaminov in mineralov, 
katerih referenčno dodajanje prebivalstvu 
je blizu varne mejne vrednosti, se po 
potrebi upošteva tudi naslednje:

4. Komisija v odstavku 1 določa navedene 
mejne vrednosti in priporočene dnevne 
vnose vitaminov in mineralov na podlagi 
ocen Urada. Vrednosti se objavijo.

a) zahteve po dodajanju nekaterih 
vitaminov in mineralov k živilom zaradi 
ponovne vzpostavitve in/ali s prehrano 
usklajene enakovrednosti nadomestka 
živila;

b) delež posameznih izdelkov v celotni 
prehrani prebivalstva na splošno ali 
nekaterih skupin prebivalstva;

c) profil hranilnih snovi izdelka, določen v 
skladu z Uredbo (ES) št.../2003 o podatkih 
o hranilni vrednosti in koristi za zdravje 
živila.

Obrazložitev

Da bi preprečili zlorabo vitaminov in mineralov, je treba določiti varne mejne vrednosti.

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 1
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1. Označevanje in predstavljanje živil z 
dodanimi vitamini in minerali ter 
oglaševanje teh ne sme vsebovati podatka, 
ki trdi ali nakazuje, da dodajanje primernih 
količin hranilnih snovi pri uravnoteženi, 
raznoliki prehrani ne bi bilo mogoče. Po 
potrebi se lahko določi izjemna ureditev v 
zvezi s posebno hranilno snovjo v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16.

1. Označevanje in predstavljanje živil z 
dodanimi vitamini in minerali ter 
oglaševanje teh ne sme vsebovati podatka, 
ki trdi ali nakazuje, da dodajanje primernih 
količin hranilnih snovi pri uravnoteženi, 
raznoliki prehrani ne bi bilo mogoče.

Obrazložitev

Za takšno izjemno ureditev ni obrazložitve. Takšna živila tako niso prostovoljno obogateni 
izdelki, temveč dietetični izdelki ali obvezno obogateni izdelki, na primer jodirana kuhinjska 
sol v Avstriji in Nemčiji.

Predlog spremembe 20
Člen 8, odstavek 4

4. Označba hranilne vrednosti izdelkov, ki 
so jim bili dodani vitamini in minerali in 
sodijo v področje uporabe te uredbe, je 
obvezna. Treba je navesti podatke, 
navedene v skupini 2 odstavka 1 člena 4 
omenjene direktive, navesti je treba skupno 
vsebnost vitaminov in mineralov, ki so 
dodani živilom.

4. Označba hranilne vrednosti izdelkov, ki 
so jim bili dodani vitamini in minerali in 
sodijo v področje uporabe te uredbe, je 
obvezna. Treba je navesti podatke, 
navedene v skupini 2 odstavka 1 člena 4 
omenjene direktive, navesti je treba skupno 
vsebnost vitaminov in mineralov, ki so 
dodani živilom. Dodatno je treba navesti 
naslednje podatke:
a) podatke o vitaminih in mineralih iz 
velikosti vnosa (količine na obrok) v 
absolutnih vrednostih in kot del 
priporočenega dnevnega vnosa (RDA); 
dodatno podatke na 100 g ali 100 ml 
izdelka;
b) priporočeno dnevno zaužito količino 
izdelka – kjer je primerno in se enostavno 
izpelje iz obrokov – s strani proizvajalca
c) opozorilo, da naveden priporočen 
dnevni vnos ne sme biti presežen;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo zagotovil, da potrošniki dobijo le pomembne podatke, tako da se 
lahko sami varujejo pred prekomernim uživanjem vitaminov in mineralov. Predlog 
priporočenega dnevnega uživanja in opozorila se krije tudi z Direktivo o prehranskih 
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dopolnilih (2002/46/ES).

Predlog spremembe 21
Člen 9 a (novo)

Člen 9a
Države članice sporočijo Komisiji v 18 
mesecih po začetku veljave te uredbe 
snovi ali sestavine, ki se na njihovem 
državnem ozemlju uporabljajo za 
obogatitev živil in ki so druge snovi kot 
vitamini ali minerali ali te vsebujejo. 
Komisija posreduje te podatke Uradu in 
objavi predložena sporočila.

Obrazložitev

Pomembno je, da obstajajo zadostni podatki o dodatkih nekaterih drugih snovi.

Predlog spremembe 22
Člen 10 a (novo)

Artikel 10a
(Obvestilo prevajalcu: Ta člen nadomešča 
člena 10 in 11. Nekaj delov besedila je 
identičnih)
Snovi z omejitvami uporabe, prepovedane 

snovi ali snovi, ki jih preveri Skupnost
1. Če država članica zastopa stališče, da 
dodatek drugih snovi kot vitaminov ali 
mineralov ali sestavine, ki vsebuje drugo 
snov kot vitamine ali minerale, vodi do 
vnosa količin te snovi, večjih od 
povprečnih količin vnosa, ki izhajajo iz 
uradnih statističnih podatkov o statusu 
prehrane, mora to nemudoma sporočiti 
Komisiji.
2. Komisija odloči po opravljeni oceni 
predloženih podatkov vsakega primera s 
strani Urada v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 16 in doda snov v 
Prilogo III.
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Če se izkaže, da snov škoduje zdravju, se 
snov ali sestavino: 
a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil;
b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil le pod tam 
navedenimi pogoji in mejnimi vrednostmi.
Če se po opravljeni oceni predloženih 
podatkov vsakega primera s strani Urada 
izkaže, da uporaba snovi mogoče škoduje 
zdravju, in še naprej ostaja znanstvena 
negotovost, se doda snov v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16 v del C 
Priloge III.
3. Predpisi Skupnosti, ki veljajo za 
določena živila, lahko vsebujejo omejitve 
ali prepoved uporabe nekaterih snovi, ki 
ne sodijo med snovi, določene v tej uredbi. 
Če predpisi Skupnosti niso na voljo, lahko 
države članice sprejmejo takšne prepovedi 
ali omejitve v skladu s postopkom iz člena 
14.
4. Proizvajalci živil ali drugi prizadeti 
lahko Evropskemu uradu za varno hrano 
kadar koli predložijo znanstvene podatke, 
na podlagi katerih se dokaže varnost snovi 
iz dela C Priloge III za uporabo v živilu 
ali kategoriji živil in pojasni namen 
uporabe.
5. V treh letih po datumu, ko je bila snov 
dodana v del C Priloge III, se v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16 in ob 
upoštevanju mnenja Urada o
dokumentaciji, ki je v skladu z 
odstavkom 4 predložena za ocenjevanje, 
sprejme odločitev o tem, ali se splošno 
dovoli uporaba snovi, navedene v delu C 
Priloge III, in ali se jo po potrebi doda na 
seznam v del A ali B Priloge III.

Obrazložitev

Tu se konkretizira pojem „prekomerne“ količine. Pri tem se opira na uradne statistične 
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podatke o statusu prehrane (bilance hranilnih snovi, podatke o uživanju živil itd). 
Srednjeročno bi morali biti predloženi vseevropski podatki o prehrani, na katere se je mogoče 
sklicevati. 

Naprej se mora določiti enoten in pregleden postopek za nekatere druge snovi, ki jih je treba 
preveriti. 

Predlog spremembe 23
Člen 10

Člen 10 črtano
Snovi z omejitvami uporabe ali 

prepovedane snovi
1. Če se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo snov kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporablja pri izdelavi živil 
pod pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, ki so veliko pod normalnimi pogoji 
pametno zaužitih količin pri uravnovešeni 
in raznoliki prehrani, in se po opravljeni 
oceni predloženih podatkov s strani Urada 
izkaže, da takšna uporaba škoduje zdravju, 
se snov in/ali sestavino, ki to snov vsebuje, 
po potrebi v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 16:
a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil;
b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil le pod tam 
navedenimi pogoji in mejnimi vrednostmi.
2. Predpisi Skupnosti, ki veljajo za 
določena živila, lahko vsebujejo omejitve 
ali prepoved uporabe nekaterih snovi, ki ne 
sodijo med snovi, določene v tej uredbi. Če 
predpisi Skupnosti niso na voljo, lahko 
države članice sprejmejo takšne prepovedi 
ali omejitve v skladu s postopkom iz člena 
14.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 10 a novo.
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Predlog spremembe 24
Člen 11

Člen 11 črtano
Snovi, ki jih preveri Skupnost

1. Če se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo snov kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporablja pri izdelavi živil 
pod pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, ki so veliko pod normalnimi pogoji 
pametno zaužitih količin pri uravnovešeni 
in raznoliki prehrani, in se po opravljeni
oceni predloženih podatkov s strani Urada 
izkaže, da takšna uporaba mogoče škoduje 
zdravju, in še naprej ostaja znanstvena 
negotovost, se doda snov v del C Priloge 
III v skladu s postopkom iz odstavka 2 
člena 16. 
2. Proizvajalci živil ali drugi prizadeti 
lahko Evropskemu uradu za varno hrano 
kadarkoli predložijo znanstvene podatke, 
na podlagi katerih se dokaže varnost snovi 
iz dela C Priloge III pri uporabi v živilu ali 
kategoriji živil in pojasni namen uporabe. 
3. V treh letih po datumu, ko je bila snov 
dodana v del C Priloge III, se v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 16 in ob 
upoštevanju mnenja Urada o 
dokumentaciji, ki je v skladu z odstavkom 2 
predložena za ocenjevanje, sprejme 
odločitev o tem, ali se splošno dovoli 
uporaba snovi, navedene v delu C Priloge 
III, in ali se jo po potrebi doda na seznam v 
del A ali B Priloge III.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 10 a novo.

Predlog spremembe 25
Člen 11 a (novo)
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(Obvestilo prevajalcu: Glej člen 8.

Člen 11a
Označevanje, predstavljanje in 

oglaševanje

Označevanje in predstavljanje živil z 
dodanimi posebnimi drugimi snovmi ter 
oglaševanje teh ne sme vsebovati namiga, 
ki trdi ali nakazuje, da uravnotežena in 
preventivna prehrana z običajnimi živili ni 
potrebna.
2. Označevanje in predstavljanje živil z 
dodanimi posebnimi drugimi snovmi ter 
oglaševanje teh ne sme zavajati 
potrošnika ali ga goljufati v zvezi s 
prehrambeno vrednostjo, ki bi jo živilo 
lahko imelo na podlagi dodanih hranilnih 
snovi.
3. Na označbi izdelkov, ki so jim bile 
dodane posebne druge snovi, se lahko 
doda namig na ta dodatek med navedene 
pogoje v zvezi s podatki o hranilni 
vrednosti in koristi za zdravje v skladu z 
Uredbo (ES) št.../2003. 
4. Označba hranilne vrednosti izdelkov, ki 
so jim bile dodane posebne druge snovi in 
sodijo v področje uporabe te uredbe, je 
obvezna. Treba je navesti podatke, 
navedene v skupini 2 odstavka 1 člena 4 
omenjene direktive, navesti je treba 
skupno vsebnost snovi, ki so dodane 
živilom. Dodatno je treba navesti 
naslednje podatke: 
a) podatke o posebnih drugih snovi iz 
velikosti vnosa (količine na obrok) v 
absolutnih vrednostih in, kadar je na 
razpolago, tudi kot del priporočenega 
dnevnega vnosa (RDA); dodatno podatke 
na 100 g ali 100 ml izdelka;
b) priporočeno dnevno zaužito količino 
izdelka – kjer je primerno in se enostavno 
izpelje iz obrokov – s strani proizvajalca;
c) opozorilo, da naveden priporočen 
dnevni vnos ne sme biti presežen;
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5. Ta člen velja brez poseganja v Direktivo 
2000/13/ES, Uredbo (ES) št.../2003 o 
podatkih o hranilni vrednosti in koristi za 
zdravje živila ter v druge določbe 
zakonodaje o živilih, ki velja za določene 
kategorije živil.
6. Določbe o izvajanju tega člena se po 
potrebi podrobneje določijo v postopku,
navedenem v odstavku 2 člena 16.

Obrazložitev

Potrošniku mora biti jasno razvidno, katere snovi so bile dodane živilu in v kakšnem razmerju 
je količina dodane snovi v priporočeni zaužiti količini ali v 100 g/ml s priporočeno dnevno 
količino vnosa. Kjer je mogoče določiti dnevno potrebo, jo je treba navesti.

Predlog spremembe 26
Člen 11 b (novo)

Člen 11b
Priporočeni dnevni vnosi in varne mejne 
vrednosti
Za nekatere druge snovi, ki so navedene v 
delih B ali C Priloge III, se določijo 
priporočeni dnevni vnosi in varne mejne 
vrednosti. Člen 7 te uredbe je treba 
uporabiti smiselno.

Obrazložitev

Po analogiji z določbami o vitaminih in mineralih je treba določiti varne zgornje meje za 
nekatere druge snovi.

Predlog spremembe 27
Člen 12 a (novo)

Člen 12a
Določitev priporočenih dnevnih vnosov
Komisija hitro določi – najpozneje z 
začetkom veljave te uredbe – ob 
upoštevanju najnovejših znanstvenih 
spoznanj in mednarodnih priporočil 
priporočene dnevne vnose za vse vitamine 
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in minerale, ki so navedeni v Prilogi I.

Predlog spremembe 28
Člen 13

Brez poseganja v pogodbo, zlasti ne v 
člen 28 in člen 30, države članice z 
usklajenimi nacionalnimi predpisi o 
dodajanju vitaminov in mineralov živilom 
ne morejo omejevati ali prepovedati 
trgovanja z živili, ki izpolnjujejo določbe 
te uredbe in predpise Skupnosti, ki so bili 
sprejeti za njeno izvajanje.

Ta uredba ne vpliva na pravico držav 
članic, da v skladu s pogodbo, zlasti s 
členom 28 in členom 30, ohranijo ali 
uvedejo strožje predpise o dodajanju 
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih 
snovi, ki ne štejejo za nujne za varovanje 
javnega zdravja in niso v nasprotju s to 
uredbo.
Države članice v 6 mesecih po začetku 
veljave te uredbe seznanijo Komisijo o že 
obstoječih nacionalnih predpisih.
Strožji predpisi v zvezi s snovmi, ki niso 
navedene v Prilogi III, se vsekakor lahko 
ohranijo, dokler se ne izvede ocenjevanje 
snovi s strani Urada v skladu s členom 
10 a te uredbe.

Obrazložitev

Natančnejša pravna opredelitev možnosti držav članic, da ohranijo ali izvajajo nacionalne 
predpise.

Predlog spremembe 29
Člen 14, odstavek 3

3. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ki ga določa odstavek 1 
člena 58 Uredbe (ES) št. 178/2002, če se ji 
to zdi smiselno ali če to zahteva država 
članica, in predloži mnenje k načrtovanim 
ukrepom.

3. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ki ga določa odstavek 1 
člena 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 in 
predloži mnenje k načrtovanim ukrepom.

Obrazložitev

Vsekakor je potrebno posvetovanje s Stalnim odborom za prehranjevalno verigo in zdravje 
živali.

Predlog spremembe 30
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Člen 17

Države članice, da bi olajšale učinkovit 
nadzor nad živili, ki so jim bili dodani 
vitamini in minerali, in nad takšnimi živili, 
ki vsebujejo snovi iz delov B ali C 
Priloge III, lahko predpišejo, da 
proizvajalec izdelka ali kdor je na 
državnem območju odgovoren za dajanje 
na trg pristojnemu organu sporoči dajanje 
na trg, tako da mu predloži vzorec etikete, 
ki bo uporabljena na izdelku.

Države članice, da bi olajšale učinkovit 
nadzor nad živili, ki so jim bili dodani 
vitamini in minerali, in nad takšnimi živili, 
ki vsebujejo snovi iz delov B ali C 
Priloge III, predpišejo, da proizvajalec 
izdelka ali kdor je na državnem območju 
odgovoren za dajanje na trg pristojnemu 
organu sporoči dajanje na trg, tako da mu 
predloži vzorec etikete, ki bo uporabljena 
na izdelku.

Države članice sporočijo te podatke 
Komisiji ali Uradu.
Komisija zainteresirani javnosti omogoči 
dostop do podatkov.

Obrazložitev

Predpisan nadzor pomeni enake pogoje za proizvajalce in hkrati izboljšuje varstvo 
potrošnikov. Javnost pregledno spremlja, kaj je na trgu in olajšuje nadzor.
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OBRAZLOŽITEV

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

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

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

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

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

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

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

1. Rechtsgrundlage

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

2. Nährwertprofile

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

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

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

3. Anhang III

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

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

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

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


