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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel
(KOM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0671)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0538/2003),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 153 i detta,

Motivering

Förslaget bör också bygga på en strävan att förbättra konsumentskyddet. I artikel 1.1 i 
förslaget fastställs uttryckligen att syftet är att trygga ett gott konsumentskydd.

Ändringsförslag 2

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Skäl 8

(8) Tillräcklig och varierad kost borde
normalt sett innehålla alla näringsämnen 
som behövs för en normal utveckling och 
för att bibehålla hälsan, i sådana mängder 
som fastställs och rekommenderas i 
allmänt vedertagna vetenskapliga rön. 
Undersökningar visar dock att denna ideala 
situation inte alltid uppnås för alla 
vitaminer och mineralämnen och hos alla 
befolkningsgrupper inom EU. Livsmedel 
som tillsatts vitaminer och mineralämnen 
verkar bidra med en icke oväsentlig 
mängd av näringsämnena i fråga och kan 
således anses utgöra ett positivt bidrag till 
det totala intaget.

(8) Tillräcklig och varierad kost innehåller
normalt sett alla näringsämnen som behövs 
för en normal utveckling och för att 
bibehålla hälsan, i sådana mängder som 
fastställs och rekommenderas i allmänt 
vedertagna vetenskapliga rön. 
Undersökningar visar dock att denna ideala 
situation ibland inte uppnås för alla 
vitaminer och mineralämnen och hos alla 
befolkningsgrupper inom EU. En frivillig 
och målinriktad tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen i livsmedel som är 
lämpliga för en viss befolkningsgrupp 
skulle kunna åtgärda denna situation i 
sådana fall.

Motivering

Näringsexperterna är inte överens om huruvida livsmedel som godtyckligt och frivilligt 
tillsatts vitaminer och mineralämnen har en positiv inverkan på näringsintaget. Den allmänna 
formuleringen om att berikade livsmedel utgör ett positivt bidrag till det totala näringsintaget 
ger sålunda upphov till förvirring om syftet med förslaget och bör därför strykas. I stället bör 
det klargöras att berikade livsmedel kan ha en verklig positiv effekt enbart om innehållet av 
vissa vitaminer och mineralämnen minst når upp till gränsvärdesnivån och de vederbörligen 
berikade produkterna också är lämpliga för den befolkningsgrupp som berörs av ett bristande 
näringsintag.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) Det kan konstateras att vissa 
näringsbrister förekommer inom EU idag, 
även om de inte är vanligt förekommande. 
Förändringar i den socioekonomiska 
situationen inom gemenskapen och de 
olika befolkningsgruppernas livsstilar har 
lett till olika näringsbehov och till 
ändrade kostvanor. Detta har i sin tur lett 
till förändringar i olika 
befolkningsgruppers energi- och 
näringsbehov och till att intaget av vissa 
vitaminer och mineralämnen i dessa 
grupper torde ligga under det 
rekommenderade intaget i andra 
medlemsstater. Därutöver har de senaste 

utgår
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vetenskapliga rönen visat att intaget av 
några näringsämnen skulle kunna vara 
högre än det intag som för närvarande 
rekommenderas för att bästa möjliga 
hälsa och välbefinnande skall kunna 
bevaras. Mot bakgrund av detta anser 
man att definitionen av berikning i 
gemenskapsbestämmelserna borde 
utvidgas till att omfatta mer än 
definitionen i Codex Alimentarius 
allmänna principer.

Motivering

Kommissionen påpekar att det är mycket ovanligt att en brist på några näringsämnen 
konstateras – men beskriver inte dessa iakttagelser närmare. Likväl använder kommissionen 
bristen på vissa näringsämnen för att föreslå och motivera möjligheterna att frivilligt tillsätta 
vitaminer och mineralämnen i samtliga livsmedel. EU bör sträva efter en marknad där 
livsmedelstillverkare tillsätter vitaminer och mineralämnen i livsmedel för att det är bra ur en 
närings- och hälsosynpunkt, och inte för att det är bra rent marknadsmässigt.

Dessutom kan livsmedel som berikats med vissa näringsämnen marknadsföras för en specifik 
och klart definierad befolkningsgrupp (grupper som lider av näringsbrist eller har ett ökat 
behov som gravida t.ex.) som livsmedel för en särskild kost eller livsmedel för särskilda 
medicinska ändamål i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser för dessa livsmedel.

Ändringsförslag 4
Skäl 14

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt 
har fysiologiska eller hälsorelaterade 
fördelar jämfört med liknande produkter 
eller andra produkter utan tillsatta 
näringsämnen. Detta kan få konsumenterna 
att fatta beslut som utan denna grund inte 
skulle vara önskvärda. För att motverka 
denna potentiella icke önskvärda effekt 
anses det lämpligt att införa vissa 
begränsningar när det gäller i vilka 
produkter vitaminer och mineralämnen får
tillsättas, utöver de begränsningar som 
sker naturligt på grund av tekniska 
hänsyn eller som är nödvändiga av 

(14) Om vitaminer och mineralämnen har 
tillsatts i livsmedel, framhåller tillverkarna 
oftast detta i reklamen, och konsumenterna 
kan därför få intrycket att produkterna har 
ett bättre näringsvärde eller på annat sätt 
har fysiologiska eller hälsorelaterade 
fördelar jämfört med liknande produkter 
eller andra produkter utan tillsatta 
näringsämnen. Detta kan få konsumenterna 
att fatta beslut som inte skulle vara 
önskvärda på grund av att de berikade 
produkterna är alltför kaloririka, feta 
eller söta. För att motverka denna 
potentiella icke önskvärda effekt måste 
vissa begränsningar införas när det gäller i 
vilka produkter vitaminer och 
mineralämnen tillsätts frivilligt. Att 
produkten innehåller vissa ämnen (till 
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säkerhetsskäl när de högsta halterna av 
vitaminer och mineralämnen i sådana 
produkter fastställs. Att produkten 
innehåller vissa ämnen (till exempel 
alkohol) skulle i detta sammanhang vara 
ett lämpligt kriterium för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen. 
För att undvika förvirring hos 
konsumenterna när det gäller det naturliga 
näringsvärdet hos färskvaror bör man 
heller inte tillåta att vitaminer och 
mineralämnen tillsätts i dem.

exempel alkohol) eller en produkts 
näringsprofil är i detta sammanhang
lämpliga kriterier för att inte tillåta 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen.
När man fastställer en näringsprofil bör 
man beakta andelen av olika 
näringsämnen och ämnen med en 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, 
särskilt fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror, salter/natrium och socker, 
som enligt rekommendationerna inte bör 
utgöra en alltför stor del av den totala 
kosten, och också enkelomättade och 
fleromättade fettsyror samt omättade 
fettsyror, andra tillgängliga kolhydrater 
än socker, vitaminer, mineralämnen, 
protein och kostfibrer. Förutom 
näringsprofilen bör också 
kaloriinnehållet beaktas. När 
näringsprofilerna bestäms bör de olika 
kategorierna av livsmedel och deras andel 
av och betydelse för den totala kosten 
beaktas. Det kan hända att man måste 
bevilja undantag från skyldigheten att 
respektera etablerade näringsprofiler när 
det gäller vissa livsmedel eller kategorier 
av livsmedel, beroende på vilken betydelse 
de har och hur stor andel de utgör av 
befolkningens kost. För att undvika 
förvirring hos konsumenterna när det gäller 
det naturliga näringsvärdet hos färskvaror 
får man inte tillsätta vitaminer och 
mineralämnen i dem.

Motivering

Tillägget är i huvudsak hämtat från skäl 6 och 7 i kommissionens förslag om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel KOM(2003)0424. På så sätt skapas en 
rimlig symmetri mellan de två förordningarna. Dessutom får inte vitamin- och mineraltillskott 
tillåtas i produkter som innehåller stora mängder ämnen såsom mättade fettsyror, 
transfettsyror, socker och salt och som med tanke på en preventiv och sund nutrition bör 
konsumeras med måtta. Eftersom inte alla angivna uppgifter (t.ex. märkesnamn eller en enkel 
hänvisning till C-vitamin) utgör ett näringspåstående eller hälsopåstående i enlighet med 
förslaget KOM(2003)0424, verkar det förnuftigt att i samband med frivillig berikning i 
princip överta de begränsningar som gäller för reklam med näringspåståenden och 
hälsopåståenden, i syfte att bibehålla ett enhetligt konsumentskydd.
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Ändringsförslag 5
Skäl 20a (nytt)

(20a) De rekommenderade dagliga 
intagen (RDI) i direktiv 90/496/EEG har 
inte fastställts fullständigt för alla 
vitaminer och mineralämnen i 
bilagorna 1 och 2 och de är dessutom 
föråldrade.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 4a (ny)

(4a) vissa andra ämnen: bioaktiva ämnen 
som framställts antingen genom 
extrahering eller syntes och som har 
bevisade näringsmässiga eller fysiologiska 
effekter och kan användas som 
ingredienser i berikade livsmedel och som 
inte omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya 
livsmedel och nya livsmedelsingredienser,

Motivering

Vitaminer och mineralämnen som är tillåtna för berikning finns förtecknade och definierade i 
bilagorna 1 och 2. Därför behövs åtminstone också en definition av ”vissa andra ämnen” i 
denna förordning.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 4b (ny)

(4b) rekommenderat intag: den mängd 
som skall fastställas av 
livsmedelsföretagaren, som definieras i 
förordning (EG) nr 178/2002, med 
beaktande av de högsta halter som anges i 
artikel 7.1 och det rekommenderade 
dagliga intag (RDI) för ett näringsämne 
som anges i direktiv 90/496/EEG.

Motivering

För att undvika en överkonsumtion av vitaminer och mineralämnen eller andra ämnen och för 
att över huvud taget ge konsumenterna en möjlighet att fatta förnuftiga och vetenskapligt 
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underbyggda beslut, är det nödvändigt att specificera det rekommenderade dagliga intaget 
respektive det rekommenderade intaget för ett visst näringsämne eller annat ämne.

I artikel 5 i direktiv 2002/46/EG om kosttillskott föreskrivs redan att maximimängder för 
kosttillskott skall fastställas med beaktande av det av producenten rekommenderade dagliga 
intaget. Dessa skall, i enlighet med vad som anges i punkt 1 a i direktiv 2002/46/EG, rikta sig 
efter ”den övre gränsen för säkert intag”, och de skall enligt direktiv 2002/46/EG fastställas i 
enlighet med förfarandet i artikel 13.2 i detta direktiv. Detta har dock fortfarande inte 
genomförts. Direktivet om kosttillskott skulle ha genomförts senast den 31 juli 2003. 
Kommissionen är följaktligen sen med att fastställa övre gränser för säkert intag samt 
maximi- och miniminivåer för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. En ytterligare 
försening som förhindrar ett effektivt genomförande av bestämmelserna i lagstiftningen om 
kosttillskott och av villkoren för berikning av livsmedel med vitaminer och mineralämnen är 
oacceptabel ur en konsumentskydds- och folkhälsoaspekt.

Likaså måste man med hänsyn till folkhälsan och rättssäkerheten fastställa övre gränser för 
säkert intag av andra ämnen.

Ändringsförslag 8
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Rekommenderat dagligt intag och säkra 

högsta halter
För de vissa andra ämnen som finns 
förtecknade i del B eller C i bilaga 3 skall 
ett rekommenderat dagligt intag och säkra 
högsta halter fastställas. Artikel 7 i denna 
förordning skall tillämpas analogt.

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 2, ingressen

2. Vitaminer och mineralämnen får 
tillsättas i livsmedel endast av följande 
skäl:

2. Vitaminer och mineralämnen i för 
människokroppen biotillgänglig form får 
tillsättas i livsmedel endast av följande 
skäl:

Motivering

Alla vitaminer och mineralämnen som tillsätts i livsmedel måste kunna upptas av kroppen, 
annars vilseleds konsumenten, och i extremfall kan till och med hälsan påverkas negativt 
(exempelvis med diarré eller en minskad förmåga att uppta andra näringsämnen som följd).
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Ändringsförslag 10
Artikel 4, inledningen

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till (sju år
efter det att denna förordning trätt i kraft) 
på sina respektive territorier tillåta 
användning av vitaminer och 
mineralämnen som inte tas upp på 
förteckningen i bilaga 1 eller i andra 
former än de som anges i bilaga 2 förutsatt 
att

Medlemsstaterna får trots vad som 
föreskrivs i artikel 3.1 och fram till (tre år
efter det att denna förordning trätt i kraft) 
på sina respektive territorier tillåta 
användning av vitaminer och 
mineralämnen som inte tas upp på 
förteckningen i bilaga 1 eller i andra 
former än de som anges i bilaga 2 förutsatt 
att

Motivering

En tidsfrist på sju år för övergångsbestämmelser är alltför lång.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, led b, stycke 1

b) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet inte har avgett att 
negativt yttrande om användning av ämnet 
eller användning av det i den berörda 
formen vid livsmedelstillverkning, på 
grundval av en dossier om stöd för 
användningen av det berörda ämnet som 
medlemsstaterna skall lämna in till 
kommissionen senast (tre år efter det att 
denna förordning trätt i kraft).

b) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet inte har avgett att 
negativt yttrande om användning av ämnet 
eller användning av det i den berörda 
formen vid livsmedelstillverkning, på 
grundval av en dossier om stöd för 
användningen av det berörda ämnet som 
medlemsstaterna skall lämna in till 
kommissionen senast (arton månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft).

Ändringsförslag 12
Artikel 5, led b, stycke 2

Andra livsmedel eller livsmedelskategorier 
som inte får tillsättas vitaminer och 
mineralämnen får fastställas i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2 och mot 
bakgrund av vetenskaplig evidens.

Senast arton månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 16.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av 
livsmedel skall uppfylla för att få tillsättas 
vitaminer och mineralämnen.

Näringsprofilerna skall fastställas för 
livsmedel och vissa kategorier av 
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livsmedel, särskilt med beaktande av 
a) mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen som finns i livsmedlet som 
t.ex. fett, mättade fettsyror, transfettsyror, 
socker och salt/natrium,
b) livsmedlets (eller livsmedelskategorins) 
roll och betydelse för befolkningens kost i 
allmänhet eller, om lämpligt, för vissa 
utsatta grupper, bland annat barn,
c) livsmedlets totala 
näringsvärdessammansättning och 
förekomsten av näringsämnen vars 
inverkan på hälsan är vetenskapligt 
erkänd.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kosten och dess 
förhållande till hälsa.
När näringsprofilerna fastställs skall 
kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med
berörda parter, särskilt 
livsmedelsindustrin och 
konsumentorganisationer.
Undantag och uppdateringar för att 
beakta relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 16.2.

Motivering

Livsmedel som har tillsatts vitaminer och mineralämnen presenteras av livsmedelsföretagen 
som produkter som det är fördelaktigt att konsumera, dvs. som ”bra” eller ”bättre” 
produkter. Sådana livsmedel skulle därför eventuellt konsumeras i större mängder av många 
konsumenter och upptas i större mängder än man för närvarande är van vid. Det är därför av 
avgörande betydelse att vitaminer och mineralämnen endast tillsätts i livsmedel som uppfyller 
vissa näringsprofiler så att eventuella negativa effekter undviks. Förekomsten av 
kostrelaterade kroniska sjukdomar håller på att öka hos befolkningen i EU. Därtill hör bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma, karies osv. En kost som är rik på kalorier, 
fett, salt och socker och som samtidigt är fiberfattig främjar uppkomsten av sådana 
sjukdomar. Därför bör produkter som – i förhållande till produktgruppen i fråga – har en 
särskilt hög halt av kalorier, fett, socker eller salt, eller är fiberfattiga eller har en ogynnsam 
fettprofil, inte göras mer intressanta med hjälp av frivillig berikning med vitaminer och 
mineralämnen. Berikade produkter får inte motverka gängse näringsrekommendationer och 
nationella näringsstrategier.
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Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 1

1. Renhetskriterierna för de ämnen som 
förtecknas i bilaga 2 skall antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2, utom när de 
tillämpas i enlighet med punkt 2.

1. Renhetskriterierna för de ämnen som 
förtecknas i bilaga 2 skall senast...* antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 16.2, 
utom när de tillämpas i enlighet med 
punkt 2.

* den dag då denna förordning träder i 
kraft

Motivering

För att garantera rättssäkerheten och ett effektivt konsumentskydd måste renhetskriterierna 
fastställas innan förordningen träder i kraft.

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 1, stycke 1

1. När ett vitamin eller ett mineralämne 
tillsätts i livsmedel i de syften som anges i 
artikel 3.2, får den totala mängden av 
vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet i 
den form livsmedlet säljs inte överstiga 
vissa fastställda värden. De högsta halterna 
för koncentrerade och torkade produkter 
skall vara desamma som för livsmedel när 
de bereds för konsumtion enligt 
tillverkarens anvisningar.

1. När ett vitamin eller ett mineralämne 
tillsätts i livsmedel i de syften som anges i 
artikel 3.2, får den totala mängden av 
vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet i 
den form livsmedlet säljs inte överstiga 
vissa fastställda värden, som skall 
fastställas senast...*. De högsta halterna 
för koncentrerade och torkade produkter 
skall vara desamma som för livsmedel när 
de bereds för konsumtion enligt 
tillverkarens anvisningar.

* den dag då denna förordning träder i 
kraft

Motivering

För att garantera rättssäkerheten och ett effektivt konsumentskydd måste högsta och lägsta 
halter fastställas innan förordningen träder i kraft.

Ändringsförslag 15
Artikel 7, punkt 2, led b

b) Intag av vitaminer och mineralämnen 
från andra källor i kosten.

b) Intag av vitaminer och mineralämnen 
från andra källor i kosten, bland annat 
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kosttillskott.

Motivering

Kosttillskott blir allt populärare och många konsumenter använder dem regelbundet eller 
åtminstone då och då. Många kosttillskott innehåller betydande mänger av vitaminer och 
mineralämnen. Det intag som sker via dessa produkter måste sålunda också beaktas, och 
därför bör denna aspekt betonas.

Ändringsförslag 16
Artikel 7, punkt 2, led ba (nytt)

ba) Enskilda produkters bidrag till den 
totala kosten för befolkningen i allmänhet 
eller för olika befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 17
Artikel 7, punkt 2, led bb (nytt)

bb) Den näringsprofil som avses i 
artikel 5.

Ändringsförslag 18
Artikel 7, punkt 4

4. När de högsta halter som avses i punkt 
1 i denna artikel fastställs för vitaminer 
och mineralämnen där det 
rekommenderade intaget ligger nära den 
säkra övre nivån skall även följande 
beaktas där så krävs:

4. Kommissionen skall fastställa de högsta 
halter som avses i punkt 1 och det 
rekommenderade dagliga intaget för
vitaminer och mineralämnen med ledning 
av livsmedelsmyndighetens bedömning.
Värdena skall offentliggöras.

a) Kraven på tillsättning av vissa 
vitaminer eller mineralämnen i livsmedel i 
återställande syfte och/eller i syfte att 
skapa näringsmässig likvärdighet hos 
ersättningslivsmedel.
b) Enskilda produkters bidrag till den 
totala kosten för befolkningen i allmänhet 
eller för olika befolkningsgrupper.
c) Näringsprofilen hos produkten enligt 
förordning (EG) nr ../2003 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
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om livsmedel.

Motivering

För att undvika en överkonsumtion av vitaminer och mineralämnen bör säkra högsta halter 
fastställas.

Ändringsförslag 19
Artikel 8, punkt 1

1. I märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer 
och mineralämnen får det inte påstås eller 
antydas att en väl sammansatt och varierad 
kost inte skulle tillhandahålla tillräckliga 
mängder näringsämnen. Undantag 
avseende ett särskilt näringsämne får om 
lämpligt beviljas enligt förfarandet i 
artikel 16.2.

1. I märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer 
och mineralämnen får det inte påstås eller 
antydas att en väl sammansatt och varierad 
kost inte skulle tillhandahålla tillräckliga 
mängder näringsämnen.

Motivering

Det finns inget skäl att införa en sådan undantagsregel. Dylika livsmedel skulle i så fall inte 
vara frivilligt berikade produkter utan dietiska produkter eller obligatoriskt berikade 
produkter som t.ex. joderat koksalt i Österrike och Tyskland.

Ändringsförslag 20
Artikel 8, punkt 4

4. Deklarationen av näringsvärdet skall 
vara obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 
och av de totala ingående halterna av de 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet.

4. Deklarationen av näringsvärdet skall 
vara obligatorisk för produkter som tillsatts 
vitaminer och mineralämnen som omfattas 
av denna förordning. Den information som 
lämnas skall bestå av den information som 
anges i artikel 4.1 grupp 2 i det direktivet 
och av de totala ingående halterna av de 
vitaminer och mineralämnen som tillsatts i 
livsmedlet. Dessutom skall följande 
information tillhandahållas:
a) Information om vitaminer och 
mineralämnen skall anges per portion 
(mängd per portion) i absoluta tal och i 
procent av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI). Därtill skall informationen 
anges per 100 g eller per 100 ml av 
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produkten.
b) Det av producenten rekommenderade 
dagliga intaget för produkten skall anges 
– i tillämpliga fall och på ett sådant sätt 
att detta lätt kan räknas om till portioner.
c) En varning om att det angivna 
rekommenderade dagliga intaget inte får 
överskridas.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkra att konsumenterna enbart ges relevant information 
som de behöver för att undvika att inta en alltför stor mängd vitaminer och mineralämnen. 
Förslaget om rekommenderat dagligt intag (RDI) och varningstexten stämmer dessutom 
överens med direktivet om kosttillskott (2002/46/EG).

Ändringsförslag 21
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Inom arton månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
anmäla de ämnen eller ingredienser som 
på deras territorium används för 
berikning av livsmedel och som är eller 
innehåller andra ämnen än vitaminer 
eller mineralämnen. Kommissionen skall 
vidarebefordra denna information till 
livsmedelsmyndigheten och offentliggöra 
de anmälningar som inkommit.

Motivering

Det är viktigt att tillräcklig information om tillsättning av vissa andra ämnen finns till handa.

Ändringsförslag 22
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Ämnen som omfattas av begränsningar, 

förbjudna ämnen eller ämnen som är 
föremål för gemenskapens övervakning
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1. Om en medlemsstat anser att 
tillsättning av andra ämnen än vitaminer 
och mineralämnen, eller av ingredienser 
som innehåller dessa andra ämnen, skulle 
kunna leda till att ämnet i fråga intas i 
mängder som överskrider det 
genomsnittliga intag som kan härledas ur 
officiella statistiska uppgifter om 
nutritionsstatus, skall medlemsstaten utan 
dröjsmål meddela kommissionen detta.
2. Kommissionen skall, efter det att 
livsmedelsmyndigheten i varje enskilt fall 
utfört en bedömning av tillgänglig 
information, fatta beslut i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.2 och ta upp 
ämnet i bilaga 3.
Om det framkommer att ämnet är 
hälsovådligt skall ämnet eller 
ingrediensen
a) antingen upptas i del A i bilaga 3, 
varvid det blir förbjudet att tillsätta ämnet 
i livsmedel eller använda det vid 
livsmedelstillverkning,
b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel 
eller använda det vid 
livsmedelstillverkning enbart under 
iakttagande av de villkor och högsta 
halter som där anges.
Om det efter den bedömning av tillgänglig 
information som livsmedelsmyndigheten 
skall utföra i varje enskilt fall 
framkommer att en användning av ämnet 
skulle kunna ha negativa effekter på 
hälsan, samtidigt som det fortfarande 
råder viss vetenskaplig osäkerhet, skall 
ämnet upptas i del C i bilaga 3 i enlighet 
med förfarandet i artikel 16.2.
3. Gemenskapsbestämmelser som gäller 
särskilda livsmedel får omfatta sådana 
begränsningar för eller förbud mot 
användning av vissa ämnen som går 
utöver dem som fastställs i denna 
förordning. Om det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
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medlemsstaterna meddela föreskrifter om 
sådana förbud eller begränsningar i 
enlighet med förfarandet i artikel 14. 
4. Livsmedelsföretagare eller andra 
berörda parter kan närsomhelst lämna in 
en dossier till Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet innehållande 
vetenskapliga belägg för att ett ämne som 
förtecknas i del C i bilaga 3 är säkert i 
samband med användning i ett livsmedel 
eller i en livsmedelskategori och bifoga en 
beskrivning av syftet för användningen. 
5. Inom fyra år efter det att ett ämne tagits 
upp i del C i bilaga 3 skall ett beslut fattas 
enligt förfarandet i artikel 16.2 och med 
beaktande av yttrandet från 
livsmedelsmyndigheten över dossierer som 
inlämnats för bedömning enligt punkt 4 i 
denna artikel, om huruvida användning 
av ett ämne som tagits upp i del C i bilaga 
3 skall tillåtas allmänt eller om detta 
ämne istället skall tas upp i förteckningen 
i del A eller B i bilaga 3.

Motivering

Här konkretiseras vad som avses med ”för höga intag” med hänvisning till officiella 
statistiska uppgifter om nutritionsstatus (redovisning av näringsämnen, uppgifter om 
livsmedelskonsumtion osv.). På medellång sikt borde man ha tillgång till nutritionsdata för 
hela Europa, som sedan kan fungera som referensbas.

Vidare måste ett enhetligt och öppet förfarande fastställas för de vissa andra ämnen som är 
föremål för övervakning.

.

Ändringsförslag 23
Artikel 10

Ämnen som omfattas av begränsningar 
och förbjudna ämnen

utgår

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
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livsmedelstillverkningen under 
förhållanden som skulle kunna leda till 
att ämnet i fråga intas i mängder som 
långt överskrider det rimligen förväntade 
intaget under normala förhållanden i 
samband med en väl sammansatt och 
varierad kost, och om det efter en 
bedömning av tillgänglig information 
framgår att sådan användning skulle 
kunna ge upphov till farhågor vad gäller 
riskerna för folkhälsan, skall ämnet 
och/eller den ingrediens som innehåller 
detta ämne i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2
a) antingen upptas i del A i bilaga 3, 
varvid det blir förbjudet att tillsätta ämnet 
i livsmedel och använda det vid 
livsmedelstillverkning,
b) eller upptas i del B i bilaga 3, varvid det 
blir tillåtet att tillsätta ämnet i livsmedel 
eller använda det vid 
livsmedelstillverkning enbart på de villkor 
som anges i den bilagan.
2. Gemenskapsbestämmelser som gäller 
särskilda livsmedel får även omfatta 
ytterligare begränsningar för eller förbud 
mot användning av vissa ämnen förutom 
dem som fastställs i denna förordning. 
Om det inte finns några 
gemenskapsbestämmelser, får 
medlemsstaterna meddela föreskrifter om 
sådana förbud eller begränsningar i 
enlighet med förfarandet i artikel 14.

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 10 a (ny).

Ändringsförslag 24
Artikel 11

Ämnen som är föremål för gemenskapens 
övervakning

utgår

1. Om andra ämnen än vitaminer och 
mineralämnen, eller ingredienser som 
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innehåller dessa andra ämnen, tillsätts i 
livsmedel eller används i 
livsmedelstillverkningen under 
förhållanden som skulle kunna leda till 
att ämnet i fråga intas i mängder som 
långt överskrider det rimligen förväntade 
intaget under normala förhållanden i 
samband med en väl sammansatt och 
varierad kost, och om det efter en 
bedömning av tillgänglig information 
framkommer att sådan användning skulle 
kunna ge upphov till farhågor vad gäller 
riskerna för folkhälsan, samtidigt som det 
fortfarande råder viss vetenskaplig 
osäkerhet, skall ämnena upptas i del C i 
bilaga 3 i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.
2. Livsmedelsföretagare, och eventuella 
andra berörda parter, kan närsomhelst 
lämna in en dossier till Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, 
nedan kallad ”myndigheten”, 
innehållande vetenskapliga belägg för att 
ett ämne som förtecknas i del C i bilaga 3 
är säkert enligt villkoren för användning i 
livsmedel eller i en livsmedelsgrupp och 
bifoga en beskrivning av syftet för 
användningen.
3. Inom fyra år efter det att ett ämne tagits 
upp i del C i bilaga 3 skall ett beslut fattas 
enligt förfarandet i artikel 16.2 och med 
beaktande av yttrandet från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet om 
dossierer som inlämnats för bedömning 
enligt punkt 2 i denna artikel, om 
huruvida användning av ämnet i del C i 
bilaga 3 skall tillåtas allmänt eller om 
detta ämne istället skall tas upp i del A 
eller B i bilaga 3.

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 10 a (ny).

Ändringsförslag 25
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Artikel 11a (ny)

Artikel 11a
Märkning, presentation och reklam

1. I märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vissa 
andra ämnen får det inte påstås eller 
antydas att en väl sammansatt preventiv 
kost som består av vanliga livsmedel inte 
skulle vara nödvändig.
2. Märkning och presentation av samt 
reklam för livsmedel som tillsatts vissa 
andra ämnen får inte förvirra eller 
vilseleda konsumenten i fråga om det 
näringsvärde som livsmedlet eventuellt 
kan ha till följd av tillsättningen av dessa 
näringsämnen.
3. I märkningen av produkter som tillsatts 
vissa andra ämnen får ingå uppgifter om 
sådan tillsättning enligt villkoren i 
förordning (EG) nr ../2003 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.
4. Deklarationen av näringsvärdet skall 
vara obligatorisk för produkter som 
tillsatts vissa andra ämnen och som 
omfattas av denna förordning. Den 
information som lämnas skall bestå av de 
uppgifter som avses i artikel 4.1 grupp 2 i 
det direktivet och av de totala ingående 
halterna av de ämnen som tillsatts i 
livsmedlet. Dessutom skall följande 
information tillhandahållas:
a) Information om vissa andra ämnen 
skall anges per portion (mängd per 
portion) i absoluta tal och, om möjligt, 
även i procent av det rekommenderade 
dagliga intaget (RDI). Därtill skall 
informationen anges per 100 g eller per 
100 ml av produkten.
b) Det av producenten rekommenderade 
dagliga intaget för produkten skall anges 
– i tillämpliga fall och på ett sådant sätt
att detta lätt kan räknas om till portioner.
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c) En varning om att det angivna 
rekommenderade dagliga intaget inte får 
överskridas.
5. Denna artikel gäller utan att det 
påverkar tillämpningen av direktiv 
2000/13/EG, förordning (EG) nr .../2003 
om näringspåståenden och 
hälsopåståenden om livsmedel, och andra 
bestämmelser i livsmedelslagstiftningen 
som gäller för särskilda 
livsmedelskategorier.
6. Bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel kan vid behov fastställas 
noggrannare i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2.

Motivering

Det måste vara fullständigt klart för konsumenten vilka ämnen som har tillsatts i livsmedlet 
och i vilket förhållande mängden av det tillsatta ämnet per rekommenderat intag eller per 
100 g/ml står till det rekommenderade dagliga intaget. Om det går att fastställa ett dagligt 
behov, bör detta också anges.

Ändringsförslag 26
Artikel 11b (ny)

Artikel 12a
Rekommenderat dagligt intag och säkra 

högsta halter
För de vissa andra ämnen som finns 
förtecknade i del B eller C i bilaga 3 skall 
ett rekommenderat dagligt intag och säkra 
högsta halter fastställas. Artikel 7 i denna 
förordning skall tillämpas analogt.

Motivering

Säkra högsta halter bör fastställas för vissa andra ämnen på samma sätt som för vitaminer 
och mineralämnen.

Ändringsförslag 27
Artikel 12a (ny)
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Artikel 12a
Fastställande av rekommenderat dagligt 

intag
Kommissionen skall utan dröjsmål –
senast då denna förordning träder i kraft 
– fastställa det rekommenderade dagliga 
intaget för alla de vitaminer och 
mineralämnen som förtecknas i bilaga 1, 
med beaktande av de senaste 
vetenskapliga rönen och internationella 
rekommendationer.

Ändringsförslag 28
Artikel 13

Utan att det påverkar bestämmelserna i 
fördraget, särskilt artiklarna 28 och 30 i 
detta, får medlemsstaterna inte förbjuda 
eller begränsa handeln med livsmedel som 
står i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna förordning och i 
gemenskapsrättsakter som antagits för 
tillämpningen av den genom tillämpning 
av nationella bestämmelser om tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen i 
livsmedel.

Denna förordning skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget, särskilt artiklarna 28 och 30 i 
detta, behålla eller införa strängare 
bestämmelser om tillsättningen av 
vitaminer, mineralämnen och vissa andra 
ämnen som de anser nödvändiga för att 
skydda folkhälsan och som inte står i strid 
med denna förordning.

Medlemsstaterna skall inom sex månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft underrätta kommissionen om 
befintliga relevanta nationella 
bestämmelser.
Strängare bestämmelser om ämnen som 
inte ingår i bilaga 3 får emellertid 
vidmakthållas fram till dess att 
livsmedelsmyndigheten har gjort en 
bedömning av dessa ämnen i enlighet med 
artikel 10 a i denna förordning.

Motivering

Rättslig precisering om medlemsstaternas möjligheter att behålla eller genomföra nationella 
bestämmelser.
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Ändringsförslag 29
Artikel 14, punkt 3

3. Kommissionen skall samråda med 
Ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, som inrättats enligt artikel 
58.1 i förordning (EG) nr 178/2002, om 
den anser det lämpligt eller om en 
medlemsstat begär detta och skall yttra sig 
om de planerade åtgärderna.

3. Kommissionen skall samråda med 
Ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, som inrättats enligt artikel 
58.1 i förordning (EG) nr 178/2002 och 
skall yttra sig om de planerade åtgärderna.

Motivering

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa bör under alla omständigheter 
rådfrågas.

Ändringsförslag 30
Artikel 17

För att underlätta en effektiv övervakning 
av livsmedel som tillsatts vitaminer och 
mineralämnen, och av livsmedel som 
innehåller ämnen som förtecknas i delarna 
B och C i bilaga 3, kan medlemsstaterna 
kräva att producenten eller den som släpper 
ut sådana livsmedel på marknaden inom 
deras territorium skall underrätta den 
behöriga myndigheten om utsläppandet på 
marknaden genom att skicka in ett 
exemplar av den etikett som används för 
produkten.

För att underlätta en effektiv övervakning 
av livsmedel som tillsatts vitaminer och 
mineralämnen, och av livsmedel som 
innehåller ämnen som förtecknas i delarna 
B och C i bilaga 3, skall medlemsstaterna 
kräva att producenten eller den som släpper 
ut sådana livsmedel på marknaden inom 
deras territorium skall underrätta den 
behöriga myndigheten om utsläppandet på 
marknaden genom att skicka in ett 
exemplar av den etikett som används för 
produkten.

Medlemsstaterna skall vidarebefordra 
denna information till kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten.
Kommissionen skall göra denna 
information tillgänglig för den 
intresserade allmänheten.

Motivering

En obligatorisk övervakning skapar lika villkor för alla producenter och innebär samtidigt att 
konsumentskyddet förbättras. Offentliggörandet av information skapar insyn i vad som finns 
på marknaden och underlättar övervakningen.
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MOTIVERING

På internationell nivå antog Codex Alimentarius 1987 en allmän princip om att tillsättning av 
näringsämnen i livsmedel bör tillåtas i syfte att förhindra eller åtgärda en påvisad brist på ett 
eller flera näringsämnen hos befolkningen eller särskilda befolkningsgrupper.

Idag finns det avsevärda skillnader i de nationella bestämmelserna om frivillig tillsättning av 
vitaminer, mineralämnen och vissa andra ämnen i livsmedel.

I vissa länder har man antagit bestämmelser om obligatorisk tillsättning av näringsämnen, 
medan andra länder inte har några regler alls.

Vissa länder har infört stränga begränsningar när det gäller frivillig tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen samt vissa andra ämnen, medan andra länder har antagit mycket öppnare 
regler om berikning.

De stora skillnaderna i de nationella bestämmelserna skapar uppenbara hinder för handeln 
med berikade produkter på den inre marknaden.

Därför är det förnuftigt att arbeta för en harmonisering av gemenskapens bestämmelser om 
tillsättning av vitaminer och mineralämnen och vissa andra ämnen, förutsatt att denna 
harmonisering åtföljs av ett gott konsumentskydd. I detta sammanhang är det viktigt att se till 
att produkterna i fråga inte utgör någon risk för folkhälsan och att den näringsprincip enligt 
vilken en väl sammansatt och varierad kost innehåller en tillräcklig och adekvat mängd av 
näringsämnen inte undergrävs.

Förslaget kommer utan tvivel att underlätta handeln med berikade livsmedel på den inre 
marknaden. I förslaget har dock inte folkhälsoaspekterna och behovet av ett gott 
konsumentskydd beaktats i tillräckligt hög grad.

1. Rättslig grund

För att starkare betona konsumentskyddsaspekten bör man komplettera förordningens rättsliga 
grund med en hänvisning till artikel 153 i fördraget, detta särskilt eftersom det i artikel 1.1 i 
kommissionens förslag uttryckligen fastställs att förordningens syfte är att trygga ett gott 
konsumentskydd.

2. Näringsprofil

Berikade livsmedel marknadsförs av livsmedelsföretagen som produkter som är fördelaktiga 
och sålunda ”bra” eller ”bättre” för konsumenten. Detta skulle kunna leda till att många 
konsumenter ökar sin konsumtion av dessa livsmedel så att de intas i mängder som överstiger 
de aktuella nivåerna. Det är därför viktigt att vitaminer och mineralämnen endast tillsätts i 
livsmedel som uppfyller vissa näringsprofiler, så att eventuella negativa effekter undviks.

Förekomsten av kostrelaterade kroniska sjukdomar håller på att öka hos den europeiska 
befolkningen. Till dessa sjukdomar hör bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma, 
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karies osv. En kost som är rik på kalorier, fett, salt och socker och som samtidigt är fiberfattig 
främjar uppkomsten av sådana sjukdomar. Därför bör produkter som har en särskilt hög halt 
av kalorier, fett, socker eller salt, är fiberfattiga eller har en ogynnsam fettprofil i förhållande 
till produktgruppen i fråga inte göras mer intressanta med hjälp av frivillig berikning med 
vitaminer och mineralämnen.

Berikade produkter får inte stå i strid med gängse näringsrekommendationer och nationella 
näringsstrategier (ändringsförslag artikel 5 (ny)).

3. Bilaga 3

Vitaminer och mineralämnen som ingår i livsmedel genomgår en vetenskaplig bedömning och 
noggrann granskning. Därför har kommissionen också kunnat upprätta positivlistorna i 
bilagorna 1 och 2 i förordningen.

Trots att det inte är meningsfullt att upprätta en positivlista över ”vissa andra ämnen” bör 
förordningen innehålla en definition av vad som avses med ”vissa andra ämnen”.

Vidare bör högsta och lägsta halter fastställas för ”vissa andra ämnen” på samma sätt som för 
vitaminer och mineralämnen. De märkningsbestämmelser som gäller för vitaminer och 
mineralämnen bör också tillämpas.

Förfarandet för de ämnen som är föremål för gemenskapens övervakning har fastställts på ett 
enhetligt och öppet sätt i den nya artikel 10 a.


