Tillåtna vitaminer och mineralämnen i berikade livsmedel och källorna till dessa

Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning om tillsättning av vitaminer
och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1925/2006/EG, nedan
berikningsförordningen) får endast de vitaminer och/eller mineralämnen som
förtecknats i bilaga I tillsättas i livsmedel i de former som förtecknats i bilaga II.
Avvikande från punkten ovan ger förordningen medlemsstaterna en möjlighet att fram
till den 19 januari 2014 inom sitt territorium tillåta användning av sådana vitaminer
och mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I eller som inte förekommer i de former
som nämnts i bilaga II, förutsatt att:
a) ämnet i fråga tillsatts i livsmedel som saluförts i gemenskapen den 19
januari 2007
och
b) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA inte avgett ett
negativt yttrande om användningen av detta ämne eller en användning i
denna form vid livsmedelstillverkning på grundval av dokumentation som
stöder användningen av ämnet och som skall ha lämnats in till
kommissionen av medlemsstaten senast den 19 januari 2010.

Praxis i Finland
Användning av sådana vitaminer och mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I
(såsom bor) eller som inte förekommer i någon sådan form som nämns i bilaga II
(såsom krompikolinat) tillåts fram till den 19 januari 2014 förutsatt att ovan nämnda
villkor uppfylls.
Företagare som vid tillverkning eller legotillverkning av livsmedel vill använda sådana
vitaminer och/eller mineralämnen som inte nämnts i bilaga I (såsom bor) eller som
förekommer i någon annan form än de former som nämnts i bilaga II (såsom
krompikolinat), skall senast den 15 december 2009 lämna följande material till
Livsmedelssäkerhetsverket:
1. En utredning, ur vilken det framgår att ämnet i fråga använts i ett berikat
livsmedel som funnits på gemenskapsmarknaden innan
berikningsförordningen trädde i kraft (19.1.2007).
2. Det material som krävs för en utvärdering av säkerheten enligt den anvisning
som Europakommissionens vetenskapliga kommitté gett den 11 juli 2001
(Guidance on submissions for safety evaluation of sources of nutrients or of
other ingredients proposed for use in the manufacture of foods). Anvisningen
finns under http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out100_en.pdf.
Dokumentationen skall också innehålla ett sammandrag som kan avskiljas.
Materialet skall lämnas till adressen:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

eller e-postadressen:
kirjaamo@evira.fi
Livsmedelssäkerhetsverket levererar materialet till jord- och skogsbruksministeriet,
som levererar det vidare till kommissionen.
Ett företag som vill föra in ett livsmedel, som berikats med sådana vitaminer och/eller
mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I eller som befinner sig i någon annan form
än de som nämnts i bilaga II, skall försäkra sig om att produktens tillverkare har
lämnat eller tänker lämna handlingarna som krävs till kommissionen via myndigheten
i hans eget land eller att den finska importören lämnar handlingarna till Evira (senast
den 15 december 2009) för leverans vidare till kommissionen via jord- och
skogsbruksministeriet.
Några handlingar behöver inte sändas in, om EFSA vid näringsämnesutvärderingen
som hänför sig till kosttillskott redan tagit ståndpunkt till ämnets lämplighet i ett
berikat livsmedel. EFSA:s utlåtanden finns på webbadressen
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/food_supplements.pdf .

Om man i samband med näringsämnesutvärderingen som hänför sig till kosttillskott
lämnat material också gällande berikade livsmedel, är det inte nödvändigt att leverera
materialet på nytt. Om företagaren ändå har nytt material som hänför sig till saken
(undersökningar och annat dylikt), rekommenderar Evira att de lämnas till EFSA med
detta förfarande.
Användning av sådana vitaminer och mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I eller
som befinner sig i någon annan form än de som nämnts i bilaga II förbjuds från och
med den 1 februari 2010, om inte de handlingar som krävs om användning av dem i
berikade livsmedel lämnats till kommissionen senast den 19 januari 2010.
Mer information om förfarandet som hänför sig till utvärderingen av näringsämnen
finns under
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/adm_guidance_safety_subs
tances_en.pdf.

