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VERORDENING (EG) Nr. 108/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 januari 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en
mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen, en
afwijkingen van bepaalde bepalingen van die verordening
vast te stellen. Daar het maatregelen van algemene strekking
betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van die
verordening, onder meer door die verordening aan te vullen
met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/
468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

(4)

Wanneer om dwingende urgente redenen de normale
termijnen van de regelgevingsprocedure met toetsing niet
kunnen worden nageleefd, moet de Commissie voor de
schrapping van bepaalde vitaminen of mineralen in de
bijlagen en voor de opname en wijziging van bepaalde
andere stoffen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/
2006 de in artikel 5 bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG
bepaalde urgentieprocedure kunnen toepassen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1925/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (3) bepaalt dat de regelgevingsprocedure die is vastgesteld bij Besluit 1999/468/EG van de
Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (4), moet worden toegepast bij de
vaststelling van de maatregelen ter uitvoering van die
verordening.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1.

(2)

(3)

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG,
waardoor de regelgevingsprocedure met toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen van algemene
strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van
een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag
aangenomen basisbesluit, onder meer door sommige van
deze niet-essentiële onderdelen te schrappen of door het
besluit aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen.
In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid
worden gegeven wijzigingen aan de bijlagen I en II bij
Verordening (EG) nr. 1925/2006 vast te stellen, bijkomende
levensmiddelen vast te stellen waaraan bepaalde vitaminen
en mineralen niet mogen worden toegevoegd, beslissingen
te nemen om de lijsten van toegestane, verboden of onder
beperkingen vallende andere stoffen vast te stellen, de
voorwaarden vast te stellen waaronder vitaminen en
mineralen mogen worden gebruikt, zoals zuiverheidscriteria, maximumhoeveelheden, minimumhoeveelheden en
andere beperkingen of verboden betreffende de toevoeging

(1) PB C 325 van 30.12.2006, blz. 40.
(2) Advies van het Europees Parlement van 7 juni 2007 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
17 december 2007.
(3) PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/
512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:
„3. Wijzigingen in de in lid 1 van dit artikel bedoelde
lijsten worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, met inachtneming van het advies van de Autoriteit.
Om dwingende urgente redenen kan de Commissie
gebruikmaken van de in artikel 14, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure, om een vitamine of mineraal te
schrappen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde lijsten.
Alvorens dergelijke wijzigingen vast te stellen, pleegt de
Commissie overleg met de belanghebbende partijen, met
name met de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en
de consumentengroeperingen.”.

2.

In artikel 4 wordt de tweede alinea vervangen door:
„Maatregelen waarbij de lijst van levensmiddelen of
categorieën levensmiddelen waaraan bepaalde vitaminen
en mineralen niet mogen worden toegevoegd, wordt
uitgebreid en die niet-essentiële onderdelen van deze
verordening beogen te wijzigen, kunnen in het licht van
wetenschappelijke gegevens, met inachtneming van hun
voedingswaarde, worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
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Artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

5.

„1. Maatregelen waarbij de zuiverheidscriteria voor vitamineformuleringen en mineraalverbindingen van bijlage II
worden bepaald en die niet-essentiële onderdelen van deze
verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, van deze
verordening bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing,
tenzij zij van toepassing zijn krachtens lid 2 van dit artikel.”.
4.

lid 1 wordt vervangen door:
6.
„1. Wanneer een vitamine of mineraal aan levensmiddelen wordt toegevoegd, bedraagt de totale hoeveelheid van die vitamine of dat mineraal die voor
ongeacht welk doel in het verkochte levensmiddel
aanwezig is, niet meer dan maximumhoeveelheden.
Maatregelen waarbij die hoeveelheid wordt bepaald en
die niet-essentiële delen van deze verordening beogen
te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Met het oog hierop kan de
Commissie uiterlijk 19 januari 2009 een ontwerp
voorleggen van de voor maximumhoeveelheden te
nemen maatregelen. Voor geconcentreerde en gedehydrateerde producten zijn de vast te stellen maximumhoeveelheden de hoeveelheden die aanwezig zijn in de
volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor
consumptie bereide levensmiddelen.”;

b)

Artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

„1. De etikettering en presentatie van en de reclame voor
levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn
toegevoegd, mogen geen vermelding bevatten waarin
gesteld of gesuggereerd wordt dat een evenwichtige,
gevarieerde voeding niet kan voorzien in toereikende
hoeveelheden nutriënten. In voorkomend geval kan een
afwijking betreffende een specifieke nutriënt, die nietessentiële onderdelen van deze verordening beoogt te
wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

„2. Op eigen initiatief, of op basis van informatie
van de lidstaten kan de Commissie, steeds na een
beoordeling van de beschikbare informatie door de
Autoriteit en volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing, een besluit vaststellen dat niet-essentiële onderdelen van deze verordening beoogt te wijzigen en indien nodig, de stof
of het ingrediënt in bijlage III opnemen. Meer bepaald:

a)

lid 2 wordt vervangen door:
„2. Eventuele voorwaarden houdende een beperking
van of een verbod op de toevoeging van een specifieke
vitamine of een specifiek mineraal aan een levensmiddel of een categorie levensmiddelen, die nietessentiële onderdelen van deze verordening beogen te
wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.”;

c)
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lid 6 wordt vervangen door:
„6. Na toevoeging van een vitamine of mineraal aan
een levensmiddel is die vitamine of dat mineraal in het
levensmiddel aanwezig in ten minste een significante
hoeveelheid, indien die is bepaald overeenkomstig de
bijlage bij Richtlijn 90/496/EEG. Maatregelen waarbij
de minimumhoeveelheden voor specifieke levensmiddelen of categorieën levensmiddelen, inclusief
lagere hoeveelheden, die afwijken van de bovenbedoelde significante hoeveelheden worden bepaald en
die niet-essentiële onderdelen van deze verordening
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, van deze
verordening bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

b)

indien een schadelijk effect op de gezondheid is
vastgesteld, wordt die stof en/of het ingrediënt
dat die stof bevat:

i)

opgenomen in deel A van bijlage III en
wordt de toevoeging ervan aan levensmiddelen en het gebruik ervan bij de
vervaardiging van levensmiddelen verboden, of

ii)

opgenomen in deel B van bijlage III en is de
toevoeging ervan aan levensmiddelen en
het gebruik ervan bij de vervaardiging van
levensmiddelen slechts toegestaan onder de
aldaar vermelde voorwaarden;

indien de mogelijkheid van schadelijke gevolgen
voor de gezondheid is vastgesteld, maar hieromtrent nog wetenschappelijke onzekerheid bestaat,
wordt de stof opgenomen in deel C van
bijlage III.

Om dwingende urgente redenen kan de Commissie
gebruikmaken van de in artikel 14, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure om de stof of het ingrediënt in deel
A of B van bijlage III op te nemen.”;
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Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

lid 5 wordt vervangen door:
„5. Binnen vier jaar na de datum waarop een stof in
deel C van bijlage III is opgenomen, wordt, een besluit
vastgesteld dat niet-essentiële onderdelen van deze
verordening beoogt te wijzigen, volgens de in
artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing en met inachtneming van het advies van de
Autoriteit over de overeenkomstig lid 4 van dit
artikel ter beoordeling ingediende dossiers, om het
gebruik van een in deel C van bijlage III opgenomen
stof algemeen toe te staan, of om die stof in deel A of
deel B van bijlage III op te nemen, naar gelang van het
geval.
Om dwingende urgente redenen kan de Commissie
gebruikmaken van de in artikel 14, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure om de stof of het ingrediënt in deel
A of B van bijlage III op te nemen.”.

7.
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Artikel 14 wordt vervangen door:
„Artikel 14

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing,
met inachtneming van artikel 8 daarvan.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG vastgestelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.
4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1, 2 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.”.
Artikel 2

Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 ingestelde

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Straatsburg, 15 januari 2008.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

