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Betreft: Met redenen omkleed advies van de senaat van de Italiaanse Republiek over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor 
zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik
(COM(2011)0353 – C7–0169/2011 – 2011/0156(COD))

Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een 
termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns 
inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een met redenen omkleed advies van de senaat van de Italiaanse Republiek over bovengenoemd 
voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

Senaat van de Italiaanse Republiek

16e legislatuur

Doc. XVIII nr. 104

RESOLUTIE VAN DE 12e VASTE COMMISSIE

(Hygiëne en gezondheid)

(rapporteur: D'Ambrosio Lettieri)

aangenomen in de ochtendzitting van 2 augustus 2011 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor 
zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 
(COM(2011)0353)

krachtens artikel 144, leden 1 en 6 van het reglement

medegedeeld aan het Bureau op 5 augustus 2011.

De commissie,

na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 
(COM(2011)0353);

waarderende dat de hoofddoelstelling van het voorstel voor een verordening bestaat uit de 
harmonisatie, vereenvoudiging en aanpassing van de regels die van toepassing zijn op de 
samenstelling en etikettering van specifieke categorieën levensmiddelen, teneinde ervoor te 
zorgen dat de consumenten uit voedingsoogpunt passende levensmiddelen en gedetailleerde 
informatie ontvangen;

in aanmerking genomen dat een dergelijk optreden betrekking zou hebben op een ruime 
categorie producten, waaronder ook levensmiddelen zonder gluten of met een laag glutengehalte, 
die bestemd zijn voor coeliakiepatiënten;

wijzend op het feit dat coeliakie "een permanente glutenintolerantie is en erkend wordt als 
maatschappelijke ziekte" (art. 1 van Italiaanse wet nr. 123 van 4 juli 2005, houdende regels ter 
bescherming van coeliakiepatiënten), die voor degene die eraan lijdt tot gevolg heeft dat hij 
gluten volledig uit zijn dieet moet schrappen;

na kennis te hebben genomen van het feit dat de Europese Commissie in het betreffende 
voorstel:

in artikel 17, lid 2 voorstelt Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie van 20 januari 
2009 betreffende de samenstelling en de etikettering van levensmiddelen die geschikt zijn voor 
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personen met een glutenintolerantie, die overigens met ingang van 1 januari 2012 van toepassing 
zou zijn (artikel 5 van Verordening (EG) nr. 41/2009), in te trekken;

in overweging nr. 26 oppert dat de vermeldingen "glutenvrij" of "met zeer laag glutengehalte" 
"met het oog op vereenvoudiging" alleen worden geregeld door Verordening (EG) nr. 1924/2006 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen, met als gevolg dat de technische aanpassingen om deze 
vermeldingen daarin op te nemen moeten worden voltooid "voordat deze verordening van 
toepassing wordt";

tevens rekening houdend met het feit dat:

Verordening (EG) nr. 1924/2006 de harmonisatie ten doel heeft van de nationale bepalingen met 
betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims die in commerciële mededelingen worden 
gedaan, hetzij in de etikettering en presentatie van levensmiddelen voor normale consumptie, 
hetzij in de daarvoor gemaakte reclame (artikel 1);

Verordening (EG) nr. 41/2009 daarentegen specifieke regelgeving bevat betreffende de 
samenstelling en de etikettering van levensmiddelen die geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie. Deze verordening is vastgesteld gelet op Richtlijn 89/398/EEG van de Raad 
van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten 
inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (artikel 1), oftewel voeding die 
"behoort te voldoen aan de bijzondere voedingsbehoeften: I) van bepaalde categorieën personen 
wier assimilatieproces of stofwisseling is verstoord, of II) van bepaalde categorieën personen die 
zich in bijzondere fysiologische omstandigheden bevinden en die daarom [...] gebaat kunnen zijn 
bij een gecontroleerde ingestie van bepaalde stoffen in levensmiddelen" (artikel 2, lid 2, 
onder b), van Richtlijn 89/398/EEG);

brengt een met redenen omkleed negatief advies uit, uit hoofde van protocol nr. 2 bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), vanwege het niet toepassen van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid – en onder specifieke verwijzing naar de regels 
die van toepassing zijn op producten voor coeliakiepatiënten – op grond van de volgende 
argumenten:

a) schending van het subsidiariteitsbeginsel: het intrekken van Verordening (EG) nr. 41/2009 
vormt een optreden dat:

niet noodzakelijk is: doordat de betreffende verordening op dit moment nog niet van toepassing 
is, kan niet worden beoordeeld of zij het beoogde effect heeft gehad; met het oog op de 
specifieke toestand van coeliakiepatiënten, is het echter duidelijk dat er specifieke regelgeving 
nodig is inzake de vermeldingen "glutenvrij" of "met een laag glutengehalte";

niet noodzakelijkerwijs een meerwaarde heeft op EU-niveau: het staat niet vast dat het gebruik 
van voedingsclaims, zoals deze zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 1924/2006, 
doeltreffender is dan het gebruik van de vermeldingen uit Verordening (EG) nr. 41/2009 of van 
de vermeldingen die de afzonderlijke lidstaten zelf mogen bepalen. Sterker nog, als het begrip 
"dieetproduct" in Italië zou worden afgeschaft en glutenvrije producten als gevolg daarvan 
zouden worden beschouwd als levensmiddelen voor normale consumptie (waarbij de vermelding 
"glutenvrij" wordt behandeld als voedingsclaim) dan zou dat tot gevolg hebben dat deze 
producten niet meer zouden worden vergoed door de nationale gezondheidsdienst en dat alle 
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regelgeving voor een betere bescherming van coeliakiepatiënten opnieuw onder de loep moet 
worden genomen, aangezien het EU-recht voorrang heeft op het nationale recht;

vanuit dit oogpunt lijkt het voorstel niet te stroken met het subsidiariteitsbeginsel, niet op het 
punt van het criterium "noodzakelijkheid" – Verordening (EG) nr. 41/2009, die volgens het 
voorstel zou worden ingetrokken, is daarentegen echter juist wel noodzakelijk – en ook niet op 
het punt van het criterium "meerwaarde van de EU", waarvan geen sprake is als de bescherming 
van coeliakiepatiënten duidelijk afneemt, mede vergeleken bij de hoge mate van bescherming 
waarin de Italiaanse regelgeving voorziet; dit betekent dat het nog noodzakelijker is dat 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van kracht blijft;

b) schending van het evenredigheidsbeginsel: de grenzen van hetgeen noodzakelijk is om de 
doelen te bereiken die zijn vastgelegd in de Verdragen, worden overschreden indien er in een 
maatregel tot aanpassing van de wetgevingen, die bedoeld is om de interne markt tot stand te
brengen en de werking ervan te verzekeren (artikelen 26 en 114 van het VWEU), niet voldoende 
rekening wordt gehouden met de "eisen in verband met [...] bescherming van de 
volksgezondheid", zoals bepaald in artikel 9 van het VWEU.

De commissie wijst er overigens op dat ook in artikel 168, lid 1, eerste en tweede alinea van het 
VWEU een "hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid" wordt verzekerd bij 
de bepaling van elk beleid van de Unie en wordt voorzien dat "het optreden van de Unie, dat een 
aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op [...] preventie van ziekten en 
aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid".

Welnu, vanwege het verschil tussen gezonde personen en personen met gezondheidsproblemen, 
is er afzonderlijke regelgeving nodig. Voor de eerste groep kan worden volstaan met algemene 
regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, terwijl voor de tweede groep 
specifieke regelgeving nodig is. Voor coeliakiepatiënten is deze regelgeving reeds op een goede 
manier bepaald in de genoemde Verordening (EG) nr. 41/2009. Dientengevolge zou het 
intrekken van deze verordening leiden tot een wezenlijke afname van de bescherming van 
coeliakiepatiënten, zodat wordt voorbijgegaan aan de harmonisatie die met het voorstel wordt 
beoogd krachtens artikel 114 van het VWEU.

Vanuit dit oogpunt lijkt het voorstel niet te stroken met het evenredigheidsbeginsel. Integendeel: 
de eisen in verband met het beschermen van de gezondheid zouden er niet alleen toe moeten 
leiden dat Verordening (EG) nr. 41/2009 van kracht blijft, maar ook dat deze eventueel een 
belangrijkere plaats krijgt binnen de rechtsbronnen van de Europese Unie.

Er moet tot slot nog eens goed worden nagedacht over de uitsluiting van personen met 
overgewicht uit de categorie "kwetsbare groepen van de bevolking", waarvoor het voorstel voor 
een richtlijn specifieke regelgeving voorziet. De Wereldgezondheidsorganisatie is van mening 
dat overgewicht of obesitas grote risicofactoren vormen voor het ontstaan van een groot aantal 
chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en neoplastische aandoeningen.


