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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på
grunnlag av fellesteksten godkjent av Forlikskomiteen 
18. mars 1999, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF(4) skal de
særbestemmelser som får anvendelse på grupper av
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige
behov som er angitt i vedlegg I, vedtas ved særdirektiver.

2) Hittil er det vedtatt særdirektiver om morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn(5), om
bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for
spedbarn og småbarn(6) og om næringsmidler beregnet på
bruk i kalorifattige dietter med henblikk på vekttap(7). Av
hensyn til folkehelsen bør det vedtas særbestemmelser i
samsvar med artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF om

dietetiske næringsmidler til spesielle medisinske formål og
næringsmidler til bruk ved sterkt krevende muskelaktivitet,
særlig for idrettsfolk, som nevnt i vedlegg I til nevnte
direktiv.

3) Når det gjelder gruppene av natriumfattige næringsmidler,
herunder natriumfattige eller natriumfrie dietetiske salter,
kan slike produkter markedsføres på en hensiktsmessig
måte og gjennomgå effektiv offentlig kontroll ved å
anvende de generelle bestemmelser i direktiv 89/398/EØF,
forutsatt at vilkårene for bruk av visse uttrykk som
benyttes for å angi produktenes særlige ernæringsmessige
egenskaper, er fastsatt.

4) En sletting av disse gruppene fra vedlegg I til direktiv
89/398/EØF vil være i tråd med anstrengelsene for å unngå
unødvendig detaljert lovgivning.

5) Det er ikke klart om det er tilstrekkelig grunnlag for å vedta
særbestemmelser om gruppen som er nevnt i punkt 9 i
vedlegg I til direktiv 89/398/EØF, det vil si gruppen av
næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i
karbohydratstoffskiftet (diabetes).

6) Det bør derfor innhentes uttalelse fra blant annet
Vitenskapskomiteen for næringsmidler før spørsmålet
avgjøres endelig.

7) Det er fortsatt mulig å harmonisere regler på fellesskaps-
plan for andre grupper av næringsmidler beregnet på
spesielle ernæringsmessige behov, av hensyn til forbruker-
vernet og den frie omsetningen av slike næringsmidler –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 89/398/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende artikler innsettes:

«Artikkel 4a

Nærmere regler for bruken av uttrykk som

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/41/EF

av 7. juni 1999

om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov(*)

2001/EØS/31/11

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 172 av 8.7.1999, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 10.

(1) EFT C 108 av 16.4.1994, s. 17 og EFT C 35 av 8.2.1996, s. 17.
(2) EFT C 388 av 31.12.1994, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. oktober 1995 (EFT C 287 av 30.10.1995,

s. 104), Rådets felles holdning av 22. juli 1997 (EFT C 297 av 29.9.1997,
s. 1) og europaparlamentsvedtak av 18. desember 1997 (EFT C 14 av
19.1.1998, s. 123). Europaparlamentsvedtak av 5. mai 1999 og råds-
beslutning av 11. mai 1999.

(4) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 96/84/EF
(EFT L 48 av 19.2.1997, s. 20).

(5) Kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai 1991 om morsmelk-
erstatninger og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn (EFT L 175 av
4.7.1991, s. 35). Direktivet endret ved direktiv 96/4/EF (EFT L 49 av
28.2.1996, s. 12).

(6) Kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede korn-
baserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av
28.2.1996, s. 17).

(7) Kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmidler
beregnet på bruk i kalorifattige dietter med henblikk på vekttap (EFT L 55
av 6.3.1996, s. 22).
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– redusert natrium- eller saltinnhold eller natrium- eller
saltfri (natriumklorid, bordsalt),

– glutenfri,

til å beskrive produktene nevnt i artikkel 1, skal vedtas
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

Artikkel 4b

Før 8. juli 2002 skal Kommisjonen etter å ha rådspurt
Vitenskapskomiteen for næringsmidler, framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om det er ønskelig å
innføre særbestemmelser for næringsmidler til personer som
lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes).

På grunnlag av denne rapportens konklusjoner skal
Kommisjonen enten utarbeide de nevnte særbestemmel-
sene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13, eller
framlegge relevante forslag til endringer av dette direktiv
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 95.»

2. Artikkel 9 nr. 5 skal lyde:

«5. Før 8. juli 2002 og deretter hvert tredje år skal
Kommisjonen oversende Europaparlamentet og Rådet en
rapport om gjennomføringen av denne artikkel.»

3. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

– Grupper av næringsmidler beregnet på spesielle
ernæringsmessige behov som det ved særdirektiver
skal fastsettes særbestemmelser for:(1)

1. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for
spedbarn og småbarn

2. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og
barnemat for spedbarn og småbarn

3. Næringsmidler beregnet på bruk i kalorifattige
dietter med henblikk på vekttap

4. Dietetiske næringsmidler til spesielle medisinske
formål

5. Næringsmidler til bruk ved sterkt krevende
muskelaktivitet, særlig for idrettsfolk

– Grupper av næringsmidler beregnet på spesielle
ernæringsmessige behov som det  ved særdirektiv skal
fastsettes særbestemmelser for(1), avhengig av
resultatet av framgangsmåten beskrevet i artikkel 4b:

6. Næringsmidler til personer som lider av
forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes).

(1) Produkter som er i handelen når dette direktiv vedtas,
skal ikke berøres av direktivet.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 8. juli 1999.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal anvendes slik at:

– handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv,
tillates fra 8. juli 2000,

– handel med produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, forbys med virkning fra 8. januar 2001.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 7. juni 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES E. BULMAHN

President Formann


