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Amendement 20
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen, voeding voor 
medisch gebruik en andere voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

Or. en

Motivering

Enkele essentiële garanties die de bestaande Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn 
dieetvoeding) en de relevante verticale richtlijnen bieden, zijn geschrapt ten nadele van 
kwetsbare consumenten. Deze consumenten zijn aangewezen op levensmiddelen met een 
speciale samenstelling (bijzondere voeding) die zij als dieetvoeding voor bepaalde 
aandoeningen gebruiken. Door het toepassingsgebied van haar verordeningsvoorstel te 
beperken, dreigt de Commissie de gezondheid en de veiligheid van deze consumentengroepen 
aan te tasten en de mogelijkheden voor toekomstige innovatie op basis van wetenschappelijke 
ontwikkelingen te beknotten. Daarom moet het begrip "voor bijzonder voeding bestemde 
levensmiddelen" weer worden opgenomen. Dit sluit aan bij de huidige Codex-norm voor 
levensmiddelen voor bijzonder diëten (146-1985).

Amendement 21
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
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bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik alsook andere voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

Or. fr

Amendement 22
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik alsook voedingsmiddelen 
die zijn bestemd om in energiebeperkte 
diëten te worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

Or. fr

Amendement 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
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RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik (door de Commissie 
ingediend overeenkomstig artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) (Voor de EER relevante 
tekst)

RAAD inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen, voeding voor 
medisch gebruik en voor glutenintolerante 
personen bestemde levensmiddelen (door 
de Commissie ingediend overeenkomstig 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie) (Voor de 
EER relevante tekst)

Or. en

Motivering

Coeliakiepatiënten zijn kwetsbare consumenten. Bij de aandoening coeliakie moet de 
betrokkene bij gebrek aan andere therapieën een leven lang een dieet volgen waarin in het 
geheel geen gluten voorkomt. Glutenvrije producten zijn dus bestemd voor een kwetsbare 
bevolkingsgroep en door het toepassingsgebied van haar verordeningsvoorstel te beperken, 
dreigt de Commissie de gezondheid en veiligheid van deze consumenten te ondermijnen.

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van veilig en gezond 
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt, dat een aanzienlijke 
bijdrage levert aan de gezondheid en het 
welzijn van de burgers en aan hun sociale 
en economische belangen.

(2) De garantie van veilige en gezonde 
voedingsproducten, met name wanneer zij 
bestemd zijn voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals zuigelingen en 
peuters, is een wezenlijk criterium voor 
het vrije verkeer van die producten en 
voor de goede werking van de interne 
markt, en draagt in aanzienlijke mate bij
aan de gezondheid en het welzijn van de 
burgers en aan hun sociale en economische 
belangen.

Or. en

Amendement 25
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen.
Ten aanzien van de bijzondere bepalingen 
voor voeding voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere wetgeving 
sterk uiteenliepen. Deze onenigheid 
resulteert echter in nationale maatregelen 
die hinderpalen voor de totstandbrenging 
van de interne markt opwerpen en met 
aangepaste wetgeving moeten worden 
aangepakt. Voorts moet ervoor worden 
gezorgd dat Verordening (EU) nr. 
1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten1 het mogelijk maakt een 
coherente en doeltreffende strategie ter 
bescherming van sportbeoefenaars te 
garanderen alvorens de idee van 
specifieke wetgeving definitief wordt 
opgegeven. Doel is met name tegemoet te 
komen aan de sterke vraag van de kant 
van sportbeoefenaars en de 
etiketteringsregels op dit gebied te 
verduidelijken. Wat levensmiddelen voor 
sporters betreft, houdt dit in dat 
Verordening (EG) nr. 1169/2011 moet 
worden aangepast, dat bij de opstelling 
van voedingsprofielen overeenkomstig 
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 
1924/2006 van het Europees Parlement en 



AM\885312NL.doc 7/99 PE478.332v01-00

NL

de Raad van 20 december 2006 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen2 rekening moet worden 
gehouden met de specifieke 
voedingsprofielen voor levensmiddelen 
voor sporters, dat rekening moet worden 
gehouden met het feit dat sommige 
voedingsclaims van belang zijn voor 
sporters, maar overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 
verboden zijn voor de bevolking in het 
algemeen (bv. "rijk aan energie uit 
koolhydraten" of "rijk aan natrium"), dat 
er in het kader van Verordening (EG) nr. 
1925/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 
betreffende de toevoeging van vitaminen 
en mineralen en bepaalde andere stoffen 
aan levensmiddelen3 specifieke 
voorwaarden moeten worden vastgesteld 
voor het gebruik van nutriënten en andere 
stoffen voor levensmiddelen voor sporters, 
en dat er moet worden gegarandeerd dat 
er geen ingrediënten aanwezig zijn die op 
de lijst van dopingmiddelen kunnen 
voorkomen. Ten aanzien van de bijzondere 
bepalingen voor voeding voor personen bij 
wie de glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

____________________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
2 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.
3 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.

Or. fr

Amendement 26
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen.
Ten aanzien van de bijzondere bepalingen 
voor voeding voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon tot nog toe geen overeenstemming 
worden bereikt over de ontwikkeling van 
bijzondere bepalingen omdat de 
standpunten van de lidstaten en de 
belanghebbenden over de werkingssfeer 
van de bijzondere wetgeving sterk 
uiteenliepen. Aangezien er zich een echt 
harmonisatieprobleem in dit segment van 
de voedingsmarkt in de EU voordoet, 
aangezien er een sterke vraag van de kant 
van sportbeoefenaars is en aangezien de 
etiketteringsregels op dit gebied moeten 
worden verduidelijkt, moet de Commissie 
het verslag van 28 februari 2001 over de 
betrokken voedingsmiddelen na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid tegen 2015 
actualiseren en zo nodig voorstellen 
indienen. Ten aanzien van de bijzondere 
bepalingen voor voeding voor personen bij 
wie de glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

Or. fr

Amendement 27
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen.
Ten aanzien van de bijzondere bepalingen 
voor voeding voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen:
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere wetgeving 
sterk uiteenliepen. Aangezien er zich een 
echt harmonisatieprobleem in dit segment 
van de voedingsmarkt in EU voordoet, 
aangezien er een sterke vraag van de kant 
van sportbeoefenaars is en aangezien de 
etiketteringsregels op dit gebied moeten 
worden verduidelijkt, moet de Commissie 
verslag van 28 februari 2001 over de 
betrokken voedingsmiddelen na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid tegen 2015 
actualiseren en zo nodig voorstellen 
indienen. Ten aanzien van de bijzondere 
bepalingen voor voeding voor personen bij 
wie de glucosestofwisseling is verstoord
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

Or. fr

Amendement 28
Olga Sehnalová
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen: 
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen. 
Ten aanzien van de bijzondere bepalingen 
voor voeding voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord 
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen: 
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen. 
"Voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" dient daarom te 
worden geregeld in het kader van 
Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen1, teneinde de 
werking van de interne markt te 
verbeteren en een hoger niveau van 
consumentenbescherming te bereiken. 
Innovaties moeten worden ondersteund, 
met behoud van een hoger niveau van 
consumentenbescherming. Ten aanzien 
van de bijzondere bepalingen voor voeding 
voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord 
(diabetici), concludeert een verslag van de 
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Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.
____________________
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Or. en

Motivering

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen: 
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
specifieke categorieën levensmiddelen die 
onder de definitie van voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen vallen: 
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars" en "voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici)". Wat voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning betreft, 
kon geen overeenstemming worden bereikt 
over de ontwikkeling van bijzondere 
bepalingen omdat de standpunten van de 
lidstaten en de belanghebbenden over de 
werkingssfeer van de bijzondere 
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wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen. 
Ten aanzien van de bijzondere bepalingen 
voor voeding voor personen bij wie de 
glucosestofwisseling is verstoord 
(diabetici), concludeert een verslag van de 
Commissie dat de wetenschappelijke basis 
voor de vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

wetgeving, het aantal op te nemen 
subcategorieën van levensmiddelen, de 
criteria voor de vaststelling van de 
samenstellingsvoorschriften en het 
mogelijke effect op de innovatie bij de 
productontwikkeling, sterk uiteenliepen. 
Om de werking van de interne markt te 
verbeteren, de consumentenbescherming 
te versterken en tegelijkertijd de innovatie 
te bevorderen, moet "voeding voor 
sportbeoefenaars" in het vervolg in 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen1

worden geregeld en aan de voorschriften 
daarvan voldoen. Ten aanzien van de 
bijzondere bepalingen voor voeding voor 
personen bij wie de glucosestofwisseling is 
verstoord (diabetici), concludeert een 
verslag van de Commissie dat de 
wetenschappelijke basis voor de 
vaststelling van bijzondere 
samenstellingsvoorschriften ontbreekt.

____________________
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

Or. en

Amendement 30
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Daarom moet het begrip "voor
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen" worden afgeschaft en 
moet Richtlijn 2009/39/EG door deze 
handeling worden vervangen. Om de 
toepassing daarvan te vereenvoudigen en te 
zorgen voor de nodige samenhang in alle 
lidstaten, moet deze handeling de vorm 

(13) Daarom moet het begrip "bijzondere 
voeding" worden gehandhaafd, maar 
strikt beperkt tot producten die 
aantoonbaar een uniek vermogen hebben 
om te voorzien in de specifieke 
voedingsbehoeften van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, maar die anders op 
grond van de huidige wetgeving van de 
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krijgen van een verordening. Unie niet in de handel zouden kunnen 
worden gebracht, terwijl harmonisatie het 
vrije verkeer van dergelijke voeding op 
bevredigende wijze waarborgt. Richtlijn 
2009/39/EG moet door deze handeling 
worden vervangen. Om de toepassing 
daarvan te vereenvoudigen en te zorgen 
voor de nodige samenhang in alle lidstaten, 
moet deze handeling de vorm krijgen van 
een verordening.

Or. en

Motivering

Enkele essentiële garanties die de bestaande Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn 
dieetvoeding) en de relevante verticale richtlijnen bieden, zijn geschrapt ten nadele van 
kwetsbare consumenten die aangewezen zijn op levensmiddelen met een speciale 
samenstelling (bijzondere voeding) die zij als dieetvoeding voor bepaalde aandoeningen 
gebruiken.

Amendement 31
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
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gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG
van de Commissie op bevredigende wijze 
zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie.

dranken op melkbasis, voeding voor 
medisch gebruik, voor 
gewichtsvermindering en –beheersing 
bestemde voeding, voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie. Uit de ervaring is 
gebleken dat de bepalingen van Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie, 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie en Richtlijn 1996/8/EG van de 
Commissie op bevredigende wijze zorgen 
voor het vrije verkeer van dergelijke 
levensmiddelen en een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid 
garanderen. Daarom moet deze 
verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 
voor peuters bestemde dranken op 
melkbasis, voeding voor medisch gebruik, 
voor gewichtsvermindering en –
beheersing bestemde voeding, voeding die 
is afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie, rekening houdend met 
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie,
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie; 
Richtlijn 1996/8/EG van de Commissie en 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie. Daarnaast moet het begrip 
"bijzondere voeding" worden 
gehandhaafd, maar strikt beperkt tot 
producten die aantoonbaar een uniek 
vermogen hebben om te voorzien in de 
specifieke voedingsbehoeften van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, maar die 
anders op grond van de huidige wetgeving 
van de Unie niet in de handel zouden 
kunnen worden gebracht.
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Or. en

Motivering

Door het toepassingsgebied van haar voorstel te beperken, dreigt de Commissie de 
gezondheid en de veiligheid van bepaalde consumentengroepen aan te tasten en de 
mogelijkheden voor toekomstige innovatie op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen te 
beknotten. Daarom moet het begrip "voor bijzonder voeding bestemde levensmiddelen" weer 
worden opgenomen. Dit sluit aan bij de huidige Codex-norm voor levensmiddelen voor 
bijzonder diëten (146-1985).

Amendement 32
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG 
van de Commissie op bevredigende wijze 
zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie. Uit de ervaring 
is gebleken dat de bepalingen van Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie op bevredigende wijze zorgen 
voor het vrije verkeer van dergelijke 
levensmiddelen en een hoog niveau van 
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algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie.

bescherming van de volksgezondheid 
garanderen. Daarom moet deze 
verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters,
voeding voor medisch gebruik en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie, rekening houdend met 
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie,
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie 
en Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie. Daarnaast moet het begrip 
"bijzondere voeding" worden 
gehandhaafd, maar strikt beperkt tot 
producten die aantoonbaar een uniek 
vermogen hebben om te voorzien in de 
specifieke voedingsbehoeften van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, maar die 
anders op grond van de huidige wetgeving 
van de Unie niet in de handel zouden 
kunnen worden gebracht.

Or. en

Amendement 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
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de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG 
van de Commissie op bevredigende wijze 
zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie.

de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie. Uit de ervaring 
is gebleken dat de bepalingen van Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie op bevredigende wijze zorgen 
voor het vrije verkeer van dergelijke 
levensmiddelen en een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid 
garanderen. Daarom moet deze 
verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters,
voeding voor medisch gebruik en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie, rekening houdend met 
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie,
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie 
en Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Voeding voor coeliakiepatiënten wordt erkend in de onlangs herziene Codex-norm 118-1979 
rev. 2008. Glutenvrije voeding moet in aanmerking worden genomen, omdat het voor deze 
mensen de enige therapie vormt.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG 
van de Commissie op bevredigende wijze 
zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie.

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie. Uit de ervaring 
is gebleken dat de bepalingen van Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie op bevredigende wijze zorgen 
voor het vrije verkeer van dergelijke 
levensmiddelen en een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid 
garanderen. Daarom moet deze 
verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters,
voeding voor medisch gebruik en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie, rekening houdend met 
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie,
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie
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en Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie.

Or. fr

Amendement 35
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG 
van de Commissie op bevredigende wijze 
zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te 
worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering. Uit de ervaring is 
gebleken dat de bepalingen van Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Richtlijn 96/8/EG van de Commissie op 
bevredigende wijze zorgen voor het vrije 
verkeer van dergelijke levensmiddelen en 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
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en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie.

zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters,
voeding voor medisch gebruik en 
voedingsmiddelen die zijn bestemd om in 
energiebeperkte diëten te worden 
genuttigd voor gewichtsvermindering, 
rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Richtlijn 96/8/EG van de Commissie.

Or. fr

Amendement 36
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie op bevredigende wijze 

(15) Een beperkt aantal categorieën 
levensmiddelen vormt de enige 
voedingsbron van bepaalde groepen van de 
bevolking of vertegenwoordigt een 
gedeeltelijke voedingsbron; dergelijke 
categorieën levensmiddelen zijn van vitaal 
belang om bepaalde 
gezondheidstoestanden te beheersen en/of 
van essentieel belang voor het behoud van 
de beoogde geschiktheid van de voeding 
voor bepaalde welomschreven kwetsbare 
groepen van de bevolking. Die categorieën 
levensmiddelen omvatten volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik. Uit de ervaring is gebleken dat de 
bepalingen van Richtlijn 2006/141/EG van 
de Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van 
de Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie op bevredigende wijze 
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zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen. Daarom moet 
deze verordening betrekking hebben op de 
algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie.

zorgen voor het vrije verkeer van 
dergelijke levensmiddelen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid en de 
consumentenbelangen garanderen. 
Daarom moet deze verordening betrekking 
hebben op de algemene samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
en voeding voor medisch gebruik, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie. In deze context moeten 
stoffen die een schadelijke werking 
kunnen hebben op de gezondheid van de 
betrokken bevolkingsgroepen, worden 
uitgesloten van opname in de 
samenstelling van de onder deze 
verordening vallende categorieën 
levensmiddelen.

Or. en

Amendement 37
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie vastgestelde definities in 
deze verordening worden overgenomen. 
De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie, Richtlijn 96/8/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie vastgestelde 
definities in deze verordening worden 
overgenomen. De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
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gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, voeding voor 
medisch gebruik, voor 
gewichtsvermindering en –beheersing 
bestemde voeding, voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie moeten echter 
regelmatig worden aangepast, zo nodig 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. en

Amendement 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie vastgestelde definities in 
deze verordening worden overgenomen. 
De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie, Richtlijn 41/2009/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie vastgestelde 
definities in deze verordening worden 
overgenomen. De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie moeten echter 
regelmatig worden aangepast, zo nodig 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.
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Or. en

Amendement 39
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie vastgestelde definities in 
deze verordening worden overgenomen. 
De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie, Richtlijn 41/2009/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie vastgestelde 
definities in deze verordening worden 
overgenomen. De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie moeten echter 
regelmatig worden aangepast, zo nodig 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. en

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
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Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie vastgestelde definities in 
deze verordening worden overgenomen.
De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie vastgestelde 
definities in deze verordening worden 
overgenomen. De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie moeten echter 
regelmatig worden aangepast, zo nodig 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. fr

Amendement 41
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van 
de Commissie vastgestelde definities in 
deze verordening worden overgenomen.
De definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie en Richtlijn 96/8/EG van de 
Commissie vastgestelde definities in deze 
verordening worden overgenomen. De 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te 
worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering moeten echter 
regelmatig worden aangepast, zo nodig 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
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relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. fr

Amendement 42
Iliana Ivanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie vastgestelde definities in deze 
verordening worden overgenomen. De 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik moeten echter regelmatig worden 
aangepast, zo nodig rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

(16) Om te zorgen voor rechtszekerheid 
moeten de in Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie en Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie vastgestelde definities in deze 
verordening worden overgenomen.

Or. en

Motivering

Zie amendement 12 in het ontwerpadvies van mevrouw Ivanova.

Amendement 43
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie en
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie. 
Om de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik aan te passen, rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau, 
om de bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften ten aanzien van de 
onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, voeding voor 
medisch gebruik, voor 
gewichtsvermindering en –beheersing 
bestemde voeding, voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie, rekening houdend met 
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie,
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie,
Richtlijn 96/8/EG van de Commissie en
Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie. Om de in deze verordening 
vastgestelde definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, voeding voor 
medisch gebruik, voor 
gewichtsvermindering en –beheersing 
bestemde voeding, voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie aan te passen, rekening 
houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau, om de bijzondere samenstellings-
en informatievoorschriften en de 
procedure voor het in de handel brengen 
van uit wetenschappelijke en 
technologische innovaties resulterende 
levensmiddelen ten aanzien van de onder 
deze verordening vallende categorieën 
levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
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afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie en
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie. 
Om de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie. Om de in deze 
verordening vastgestelde definities van 
volledige zuigelingenvoeding, 



PE478.332v01-00 28/99 AM\885312NL.doc

NL

babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik aan te passen, rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau, 
om de bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften ten aanzien van de 
onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie aan te passen, 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau, om de bijzondere samenstellings-
en informatievoorschriften ten aanzien van 
de onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 45
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
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zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie en
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie. 
Om de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik aan te passen, rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau, 
om de bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften ten aanzien van de 
onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr. 
41/2009 van de Commissie. Om de in deze 
verordening vastgestelde definities van 
volledige zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie aan te passen, 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau, om de bijzondere samenstellings-
en informatievoorschriften en de 
procedure voor het in de handel brengen 
van uit wetenschappelijke en 
technologische innovaties resulterende 
levensmiddelen ten aanzien van de onder 
deze verordening vallende categorieën 
levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
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ingediend.

Or. en

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie en
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie.
Om de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik aan te passen, rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau, 
om de bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften ten aanzien van de 
onder deze verordening vallende
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie, rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2006/125/EG van de 
Commissie, Richtlijn 1999/21/EG van de 
Commissie en Verordening (EG) nr.
41/2009 van de Commissie. Om de in deze 
verordening vastgestelde definities van 
volledige zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie aan te passen, 
rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau, om de bijzondere samenstellings-
en informatievoorschriften ten aanzien van 
de onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
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Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. fr

Amendement 47
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie en
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie.
Om de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik aan te passen, rekening houdend 
met de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 

(19) Deze verordening moet de criteria 
verstrekken voor de vaststelling van de 
bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften voor volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie, Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie en 
Richtlijn 96/8/EG van de Commissie. Om 
de in deze verordening vastgestelde 
definities van volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te 
worden genuttigd voor 
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ontwikkelingen op internationaal niveau, 
om de bijzondere samenstellings- en 
informatievoorschriften ten aanzien van de 
onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

gewichtsvermindering en voeding voor 
medisch gebruik aan te passen, rekening 
houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau, om de bijzondere samenstellings-
en informatievoorschriften ten aanzien van 
de onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, vast te stellen en om 
voedings- en gezondheidsclaims toe te 
staan, moet de bevoegdheid tot vaststelling 
van handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden overgedragen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. fr

Amendement 48
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De onder deze verordening 
vallende levensmiddelen zijn voor 
bijzondere voeding bestemd, kunnen 
worden onderscheiden van 
levensmiddelen voor normale consumptie, 
zijn onderworpen aan specifieke 
samenstellingscriteria en op hun etiket 
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moet ten opzichte van levensmiddelen 
voor normale consumptie verplicht 
aanvullende informatie vermeld staan. 
Daarom dient, waar van toepassing, te 
worden voorzien in afwijkingen van de 
verplichte etiketteringsvoorschriften in 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan consumenten1.
_______________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

Aangezien voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen verschillen van levensmiddelen 
voor normale consumptie, dient, waar van toepassing, te worden voorzien in afwijkingen van 
de verordening betreffende voedselinformatie voor consumenten.

Amendement 49
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De onder deze verordening 
vallende levensmiddelen zijn voor 
bijzondere voeding bestemd, kunnen 
worden onderscheiden van 
levensmiddelen voor normale consumptie, 
zijn onderworpen aan specifieke 
samenstellingscriteria en op hun etiket 
moet ten opzichte van levensmiddelen 
voor normale consumptie verplicht 
aanvullende informatie vermeld staan. 
Daarom dient, waar van toepassing, te 
worden voorzien in afwijkingen van de 
verplichte etiketteringsvoorschriften in 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de verstrekking 
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van voedselinformatie aan consumenten1.
________________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

Aangezien voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen verschillen van levensmiddelen 
voor normale consumptie, dient, waar van toepassing, te worden voorzien in afwijkingen van 
de verordening betreffende voedselinformatie voor consumenten.

Amendement 50
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) (19 bis) Rekening houdend met de 
relevante technische en wetenschappelijke 
vooruitgang moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om de gedelegeerde 
handelingen die zij uit hoofde van deze 
verordening heeft goedgekeurd, te 
actualiseren. Dit zou de innovatie in de 
sector voor zuigelingen en peuters 
bestemde levensmiddelen en voeding voor 
medisch gebruik moeten bevorderen, 
maar deze innovatie mag niet ten koste 
van de productveiligheid gaan.

Or. en

Motivering

Sommige levensmiddelen worden voor een bepaald soort activiteit en voor een duidelijk doel 
in de handel gebracht, maar bij de innovatie wordt niet gekeken naar de veiligheidsaspecten 
voor de eindverbruiker. De schaduwrapporteur is het daarom eens met de steun voor het 
bedrijfsleven, maar merkt op dat dit niet mag leiden tot volledige openstelling van de markt 
en veronachtzaming van het beginsel van voedselveiligheid voor de eindverbruikers, met 
name bij voedsel dat onder dit verordeningsvoorstel valt.
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Amendement 51
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
vitaminen, mineralen, aminozuren en 
andere stoffen die mogen worden
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik wordt opgesteld en bijgewerkt. 
Gezien het feit dat de vaststelling van de 
lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
stoffen die voor specifieke 
voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik, voor gewichtsvermindering en –
beheersing bestemde voeding, voeding die 
is afgestemd op grote spierinspanning, en 
levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie wordt opgesteld en 
bijgewerkt, rekening houdend met 
Verordening (EG) nr. 953/2009 en de 
Richtlijnen 2006/141/EG en 2006/125/EG 
van de Commissie. Gezien het feit dat de 
vaststelling van de lijst de toepassing van 
de in deze verordening vastgestelde criteria 
vereist, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.
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Or. en

Motivering

In de bestaande Verordening (EG) nr. 953/2009 en de Richtlijnen 2006/141/EG en 
2006/125/EG zijn de stoffen geregeld die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd. Als men zich aan deze regeling houdt, wordt verwarring over het 
toepassingsgebied en het doel van de EU-stoffenlijst voorkomen. Op de vereenvoudigde en 
geconsolideerde lijst van stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd, moeten de stoffen worden vermeld die momenteel volgens de bestaande 
regelgeving zijn toegestaan.

Amendement 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
vitaminen, mineralen, aminozuren en 
andere stoffen die mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik wordt opgesteld en bijgewerkt. 
Gezien het feit dat de vaststelling van de 
lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
stoffen die voor specifieke 
voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie wordt 
opgesteld en bijgewerkt, rekening 
houdend met Verordening (EG) nr. 
953/2009 en de Richtlijnen 2006/141/EG 
en 2006/125/EG van de Commissie. 
Gezien het feit dat de vaststelling van de 
lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
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moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

Or. en

Motivering

In de bestaande Verordening (EG) nr. 953/2009 en de Richtlijnen 2006/141/EG en 
2006/125/EG zijn de stoffen geregeld die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd. Als men zich aan deze regeling houdt, wordt verwarring over het 
toepassingsgebied en het doel van de EU-stoffenlijst voorkomen. Op de vereenvoudigde en 
geconsolideerde lijst van stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd, moeten de stoffen worden vermeld die momenteel volgens de bestaande 
regelgeving zijn toegestaan.

Amendement 53
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
vitaminen, mineralen, aminozuren en 
andere stoffen die mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik wordt opgesteld en bijgewerkt. 
Gezien het feit dat de vaststelling van de 
lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
stoffen die voor specifieke 
voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie wordt 
opgesteld en bijgewerkt, rekening 
houdend met Verordening (EG) nr. 
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moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

953/2009 en de Richtlijnen 2006/141/EG 
en 2006/125/EG van de Commissie. 
Gezien het feit dat de vaststelling van de 
lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

Or. en

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van 
vitaminen, mineralen, aminozuren en
andere stoffen die mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik wordt opgesteld en bijgewerkt.
Gezien het feit dat de vaststelling van de 

(20) Het is dienstig dat onder inachtneming 
van bepaalde in deze verordening 
vastgestelde criteria een EU-lijst van
stoffen, en met name vitaminen, mineralen 
en aminozuren, die voor specifieke 
voedingsdoeleinden mogen worden 
toegevoegd aan volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en levensmiddelen voor personen 
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lijst de toepassing van de in deze 
verordening vastgestelde criteria vereist, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

met een glutenintolerantie wordt 
opgesteld en bijgewerkt, rekening 
houdend met Verordening (EG) nr.
953/2009 en de Richtlijnen 2006/141/EG 
et 2006/125/EG. Gezien het feit dat de 
vaststelling van de lijst de toepassing van 
de in deze verordening vastgestelde criteria 
vereist, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, De Commissie 
moet onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen tot bijwerking van 
de EU-lijst vaststellen, wanneer in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen in 
verband met de volksgezondheid, 
dwingende urgente redenen dat vereisen.

Or. fr

Amendement 55
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In Richtlijn 92/52/EEG van de Raad 
is bepaald dat volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding die uit de 
Europese Unie wordt uitgevoerd of 
opnieuw wordt uitgevoerd, aan de 
wetgeving van de Unie moet voldoen, 
tenzij door het invoerende land anders 
wordt bepaald. Dit beginsel is reeds in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 voor 

(24) In geval van uitvoer van volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding moeten de 
producten voldoen aan Richtlijn 
2006/141/EG of aan de internationale 
normen van de Codex Alimentarius of 
aan de in het invoerende land vigerende 
voorschriften.
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levensmiddelen vastgesteld. Met het oog 
op vereenvoudiging en rechtszekerheid 
moet Richtlijn 92/52/EEG daarom worden 
ingetrokken.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 178/2002 (algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving) bevat geen duidelijke voorschriften bij uitvoer naar derde landen 
en geen verwijzingen naar de Codex Alimentarius. De Europese Unie voert veel 
zuigelingenvoeding uit naar derde landen. Als voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen onderworpen worden aan deze algemene voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving voor de uitvoer naar derde landen, zullen zich waarschijnlijk 
interpretatieproblemen voordoen.

Amendement 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen en als levensmiddelen 
voor normale consumptie worden 
gebruikt. Deze vermeldingen kunnen 
worden beschouwd als voedingsclaims, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1924/2006. Met het oog op 
vereenvoudiging moeten die vermeldingen 
alleen door Verordening (EG) nr. 
1924/2006 worden geregeld en aan de 
voorschriften daarvan voldoen. De 
technische aanpassingen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 924/2006 voor de 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van het bepaalde 
in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor bijzondere voeding 
die bestemd zijn voor personen met een 
glutenintolerantie. Daarnaast mag de
vermelding "glutenvrij" uit hoofde van 
het bepaalde in artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor normale consumptie 
en andere voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die geschikt zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
waarbij dit artikel het gebruik van de 
vermelding "met zeer laag glutengehalte" 
voor deze levensmiddelen niet toestaat. 
Dergelijke voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die bedoeld zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
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opneming van de voedingsclaims 
"glutenvrij" en "met zeer laag 
glutengehalte" en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden daarvan, als 
geregeld krachtens Verordening (EG) nr. 
41/2009, moeten worden voltooid voordat 
deze verordening van toepassing wordt.

moeten in deze verordening vermeld 
blijven, aangezien het aanbieden van deze 
veilige levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie en het informeren 
van coeliakiepatiënten over de 
afwezigheid van gluten essentieel zijn 
voor de omgang met de aandoening. Dit 
sluit aan bij de internationale norm voor 
levensmiddelen voor speciale diëten voor 
personen met een glutenintolerantie 
(CODEX STAN 118-1979, herzien in 
2008). Ook de in Verordening (EG) nr. 
41/2009 vermelde gebruiksvoorwaarden 
voor de claim "glutenvrij" voor 
levensmiddelen voor normale consumptie 
moeten worden gehandhaafd.

Or. en

Motivering

"Glutenvrij" is geen voedingsclaim. Glutenvrije producten moeten daarom worden behandeld 
als wat ze zijn, namelijk de enige vorm van therapie voor coeliakiepatiënten.

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Momenteel mogen de vermeldingen
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde
levensmiddelen en als levensmiddelen 
voor normale consumptie worden 
gebruikt. Deze vermeldingen kunnen
worden beschouwd als voedingsclaims, als 
omschreven in Verordening (EG) nr.

(26) Momenteel mogen de vermeldingen
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van artikel 3 van
Verordening (EG) nr. 41/2009 voor
levensmiddelen bestemd voor bijzondere 
voeding voor personen met een 
glutenintolerantie worden gebruikt. Uit 
hoofde van artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 mag de vermelding 
"glutenvrij" ook voor levensmiddelen 
voor normale consumptie en 
levensmiddelen die geschikt zijn voor 
personen met een glutenintolerantie
worden gebruikt, maar mag de 
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1924/2006. Met het oog op 
vereenvoudiging moeten die vermeldingen 
alleen door Verordening (EG) nr. 
1924/2006 worden geregeld en aan de 
voorschriften daarvan voldoen. De 
technische aanpassingen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 voor de 
opneming van de voedingsclaims 
"glutenvrij" en "met zeer laag 
glutengehalte" en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden daarvan, als 
geregeld krachtens Verordening (EG) nr.
41/2009, moeten worden voltooid voordat 
deze verordening van toepassing wordt.

vermelding "met zeer laag glutengehalte" 
niet voor dergelijke levensmiddelen 
worden gebruikt. Deze levensmiddelen 
voor bijzondere voeding voor personen 
met een glutenintolerantie moeten in deze 
verordening worden gehandhaafd, omdat 
het voor het beheer van de ziekte van 
essentieel belang is personen met een 
glutenintolerantie veilige levensmiddelen 
van dit type te verstrekken en 
coeliakiepatiënten over de afwezigheid 
van gluten te informeren. Dit strookt met 
de internationale Codex Standard for 
Foods for Special Dietary Use for Persons 
Intolerant to Gluten (CODEX STAN 118-
1979, herzien in 2008). Ook de 
gebruiksvoorwaarden van de vermelding 
"glutenvrij" voor levensmiddelen voor 
normaal gebruik moeten in Verordening
(EG) nr. 41/2009 worden gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 58
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen en als levensmiddelen 
voor normale consumptie worden 
gebruikt. Deze vermeldingen kunnen 
worden beschouwd als voedingsclaims, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1924/2006. Met het oog op 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van het bepaalde 
in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor bijzondere voeding 
die bestemd zijn voor personen met een 
glutenintolerantie. Daarnaast mag de 
vermelding "glutenvrij" uit hoofde van 
het bepaalde in artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor normale consumptie 
en andere voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die geschikt zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
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vereenvoudiging moeten die vermeldingen 
alleen door Verordening (EG) nr. 
1924/2006 worden geregeld en aan de 
voorschriften daarvan voldoen. De 
technische aanpassingen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 924/2006 voor de 
opneming van de voedingsclaims 
"glutenvrij" en "met zeer laag 
glutengehalte" en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden daarvan, als 
geregeld krachtens Verordening (EG) nr. 
41/2009, moeten worden voltooid voordat 
deze verordening van toepassing wordt.

waarbij dit artikel het gebruik van de 
vermelding "met zeer laag glutengehalte" 
voor deze levensmiddelen niet toestaat. 
Dergelijke voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die bedoeld zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
moeten in deze verordening vermeld 
blijven, aangezien het aanbieden van deze 
veilige levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie en het informeren 
van coeliakiepatiënten over de 
afwezigheid van gluten essentieel zijn 
voor de omgang met de aandoening. Dit 
sluit aan bij de internationale norm voor 
levensmiddelen voor speciale diëten voor 
personen met een glutenintolerantie 
(CODEX STAN 118-1979, herzien in 
2008).

Or. en

Amendement 59
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen en als levensmiddelen 
voor normale consumptie worden 
gebruikt. Deze vermeldingen kunnen 
worden beschouwd als voedingsclaims, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1924/2006. Met het oog op 
vereenvoudiging moeten die vermeldingen 
alleen door Verordening (EG) nr. 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van het bepaalde 
in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor bijzondere voeding 
die bestemd zijn voor personen met een 
glutenintolerantie. Daarnaast mag de 
vermelding "glutenvrij" uit hoofde van 
het bepaalde in artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 worden gebruikt voor 
levensmiddelen voor normale consumptie 
en andere voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die geschikt zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
waarbij dit artikel het gebruik van de 
vermelding "met zeer laag glutengehalte" 
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1924/2006 worden geregeld en aan de 
voorschriften daarvan voldoen. De 
technische aanpassingen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 924/2006 voor de 
opneming van de voedingsclaims 
"glutenvrij" en "met zeer laag 
glutengehalte" en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden daarvan, als 
geregeld krachtens Verordening (EG) nr. 
41/2009, moeten worden voltooid voordat 
deze verordening van toepassing wordt.

voor deze levensmiddelen niet toestaat. 
Dergelijke voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die bedoeld zijn 
voor personen met een glutenintolerantie, 
moeten in deze verordening vermeld 
blijven, aangezien het aanbieden van deze 
veilige levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie en het informeren 
van coeliakiepatiënten over de 
afwezigheid van gluten essentieel zijn 
voor de omgang met de aandoening. Dit 
sluit aan bij de internationale norm voor 
levensmiddelen voor speciale diëten voor 
personen met een glutenintolerantie 
(CODEX STAN 118-1979, herzien in 
2008).

Or. en

Motivering

Coeliakie is een aandoening waarvoor slechts één vorm van therapie werkt: de patiënt moet 
gedurende zijn hele verdere leven een volkomen glutenvrij dieet houden. "Glutenvrij" is geen 
voedingsclaim, omdat het niet voor de bevolking als geheel van voordeel is, maar alleen voor 
coeliakiepatiënten. Glutenvrij indelen als voedingsclaim zou misleidend zijn voor de gewone 
consument, omdat gluten een normaal eiwit is dat voorkomt in tarwe en andere granen, die 
een belangrijk onderdeel vormen van een evenwichtig dieet.

Amendement 60
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen en als levensmiddelen voor 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van levensmiddelen die 
geschikt zijn voor personen met een 
glutenintolerantie voor zowel voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen en als levensmiddelen voor 



AM\885312NL.doc 45/99 PE478.332v01-00

NL

normale consumptie worden gebruikt. Deze 
vermeldingen kunnen worden beschouwd 
als voedingsclaims, als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 1924/2006. Met het 
oog op vereenvoudiging moeten die 
vermeldingen alleen door Verordening 
(EG) nr. 1924/2006 worden geregeld en 
aan de voorschriften daarvan voldoen. De 
technische aanpassingen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 voor de 
opneming van de voedingsclaims 
"glutenvrij" en "met zeer laag 
glutengehalte" en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden daarvan, als 
geregeld krachtens Verordening (EG) nr. 
41/2009, moeten worden voltooid voordat
deze verordening van toepassing wordt.

normale consumptie worden gebruikt. 
Glutenvrij voedsel is de enige 
voedingsbron voor coeliakiepatiënten. Om 
de aandoening onder controle te houden, 
is de samenstelling van de levensmiddelen 
van doorslaggevend belang. Daarom 
moeten glutenvrije levensmiddelen onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

Or. de

Motivering

Coeliakie is een auto-immuunziekte die alleen kan worden gereguleerd door het strikt 
vermijden van levensmiddelen die gluten bevatten. Als het strenge dieet niet wordt gevolgd, 
loopt de patiënt kans op ernstige vervolgaandoeningen, zoals darmkanker. Zoals de 
Commissie in overweging 15 uiteenzet, is het van essentieel belang dat de geschiktheid van de 
voeding voor bepaalde bevolkingsgroepen gewaarborgd blijft.

Amendement 61
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) "Maaltijdvervangende producten 
voor gewichtsbeheersing" en "de 
dagelijkse voeding volledig vervangende 
producten voor gewichtsbeheersing" 
worden beschouwd als voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen 
waarvoor de krachtens Richtlijn 96/8/EG 
vastgestelde bijzondere voorschriften 
gelden. Er zijn echter meer en meer voor 
de algemene bevolking bestemde 

Schrappen
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levensmiddelen op de markt verschenen 
met soortgelijke vermeldingen die worden 
gepresenteerd als gezondheidsclaims voor
gewichtsbeheersing. Om elke mogelijke 
verwarring tussen in de handel gebrachte 
levensmiddelen voor gewichtsbeheersing 
weg te nemen en ter wille van de 
rechtszekerheid en de samenhang van de 
wetgeving van de Unie moeten dergelijke 
vermeldingen alleen worden geregeld bij 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 en 
moeten zij aan de voorschriften daarvan 
voldoen. De technische aanpassingen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1924/2006 voor de opneming van de 
gezondheidsclaims die verwijzen naar de 
beheersing van het lichaamsgewicht voor 
levensmiddelen die als "de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing" en als 
"maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing" worden 
gepresenteerd en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden, als geregeld 
krachtens Richtlijn 96/8/EG, moeten 
worden voltooid voordat deze verordening 
van toepassing wordt.

Or. en

Motivering

VLCD-producten (Very Low Calorie Diet) zijn zeer caloriearme dieetvoeding die in speciale 
gevallen door zorgspecialisten wordt aanbevolen om af te vallen voor een operatie of in 
bepaalde andere situaties. Een zeer caloriearm dieet bestaat uit 800 kcal/dag en moet daarom 
onder toezicht van een medisch geschoold persoon worden gevolgd. Als VLCD-producten niet 
in specifieke wetgeving worden geregeld, moeten zij worden ingedeeld in de categorie 
voeding voor medisch gebruik.

Amendement 62
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) "Maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing" en "de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing" worden 
beschouwd als voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen waarvoor de 
krachtens Richtlijn 96/8/EG vastgestelde 
bijzondere voorschriften gelden. Er zijn 
echter meer en meer voor de algemene 
bevolking bestemde levensmiddelen op de 
markt verschenen met soortgelijke 
vermeldingen die worden gepresenteerd als 
gezondheidsclaims voor 
gewichtsbeheersing. Om elke mogelijke 
verwarring tussen in de handel gebrachte 
levensmiddelen voor gewichtsbeheersing 
weg te nemen en ter wille van de
rechtszekerheid en de samenhang van de 
wetgeving van de Unie moeten dergelijke 
vermeldingen alleen worden geregeld bij 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 en 
moeten zij aan de voorschriften daarvan 
voldoen. De technische aanpassingen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1924/2006 voor de opneming van de 
gezondheidsclaims die verwijzen naar de 
beheersing van het lichaamsgewicht voor 
levensmiddelen die als "de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing" en als 
"maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing" worden 
gepresenteerd en de bijbehorende 
gebruiksvoorwaarden, als geregeld 
krachtens Richtlijn 96/8/EG, moeten 
worden voltooid voordat deze verordening
van toepassing wordt.

(27) "Maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing" en "de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing" worden 
beschouwd als voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen waarvoor de 
krachtens Richtlijn 96/8/EG vastgestelde 
bijzondere voorschriften gelden. Er zijn 
echter meer en meer voor de algemene 
bevolking bestemde levensmiddelen op de 
markt verschenen met soortgelijke 
vermeldingen die worden gepresenteerd als 
gezondheidsclaims voor 
gewichtsbeheersing. Om elke mogelijke 
verwarring tussen in de handel gebrachte 
levensmiddelen voor gewichtsbeheersing 
weg te nemen, moeten voedingsmiddelen 
die zijn bestemd om in energiebeperkte 
diëten te worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering in deze verordening
worden gehandhaafd. Gezien de risico's 
die zij inhouden voor de gezondheid van 
de mens en omdat zij onder toezicht 
moeten worden gebruikt, moeten 
levensmiddelen die voor sterk 
energiebeperkende diëten (minder dan 
800 calorieën per dag) worden gebruikt, 
door Richtlijn 1999/21/EG worden 
gereguleerd.

Or. fr

Amendement 63
Anna Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Er is momenteel geen specifieke 
regelgeving op EU-niveau voor de 
harmonisatie van de samenstelling, de 
etikettering en het gebruik van "voor 
peuters bestemde melk", d.w.z. melk die 
specifiek wordt aanbevolen voor kinderen 
tussen de één en drie jaar. Sommige van 
deze melkdranken worden momenteel uit 
hoofde van Richtlijn 2009/39/EG door 
marktspelers aangeduid als "voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen", en andere niet. 
Bovendien worden sommige van deze 
melksoorten op de markt gebracht als 
"groeimelk", terwijl er geen betrouwbaar 
wetenschappelijk bewijs is dat deze melk 
ten opzichte van normale melk een extra 
gezondheids- of voedingswaarde heeft. 
Deze situatie werpt belemmeringen op 
voor de werking van de interne markt en 
leidt tot ongelijke niveaus van 
consumentenbescherming in de Unie. Om 
deze situatie te verhelpen, zou "voor 
peuters bestemde melk" geregeld moeten 
worden in Verordening (EG) nr. 
1924/2006 en aan de voorschriften 
daarvan moeten voldoen. Daarnaast zou 
de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag moeten 
voorleggen over de wenselijkheid van 
speciale bepalingen aangaande de 
samenstelling en de etikettering van voor 
peuters bestemde melk en 
dienovereenkomstige maatregelen moeten 
voorstellen.

Or. en
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Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Momenteel zijn er geen specifieke 
voorschriften op EU-niveau voor de 
samenstelling, de etikettering en het 
gebruik van zogenoemde "zeer 
caloriearme dieetvoeding", d.w.z. de 
dagelijkse voeding volledig vervangende 
producten met minder dan 800 kcal. Met 
het oog op de gezondheidsrisico's die 
hieraan kleven, zou zeer caloriearme 
dieetvoeding alleen onder medisch 
toezicht mogen worden gebruikt en 
moeten worden geregeld in Richtlijn 
1999/21/EG.

Or. en

Amendement 65
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Voor de onder deze verordening 
vallende categorieën levensmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten1, 
onverminderd de specifieke voorschriften 
inzake etikettering, presentatie en reclame 
die in deze verordening zijn opgenomen 
en als gedelegeerde handelingen zullen 
worden goedgekeurd. Het is redelijk om 
voor de onder deze verordening vallende 
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categorieën levensmiddelen de 
overgangsperiode voor de in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 bepaalde 
etiketteringswijzigingen te verlengen 
overeenkomstig de toepassingsdata van de 
gedelegeerde handelingen,
_______________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

Om etiketteringswijzigingen niet onnodig tweemaal te moeten uitvoeren, moeten de 
uitvoeringsdata van de herziene verordening verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten worden aangepast aan de uitvoeringsdata van de gedelegeerde handelingen die 
gepland zijn voor onder deze verordening vallende producten en waarin ook aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften zullen worden vastgesteld.

Amendement 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Voor de onder deze verordening 
vallende categorieën levensmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten1, 
onverminderd de specifieke voorschriften 
inzake etikettering, presentatie en reclame 
die in deze verordening zijn opgenomen 
en als gedelegeerde handelingen zullen 
worden goedgekeurd. Het is redelijk om 
voor de onder deze verordening vallende 
categorieën levensmiddelen de 
overgangsperiode voor de in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 bepaalde 
etiketteringswijzigingen te verlengen 
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overeenkomstig de toepassingsdata van de 
gedelegeerde handelingen,
_______________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

Om etiketteringswijzigingen niet onnodig tweemaal te moeten uitvoeren, moeten de 
uitvoeringsdata van de herziene verordening verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten worden aangepast aan de uitvoeringsdata van de gedelegeerde handelingen die 
gepland zijn voor onder deze verordening vallende producten en waarin ook aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften zullen worden vastgesteld.

Amendement 67
Iliana Ivanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Teneinde de toegang van kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's) 
tot de markt te vergemakkelijken, 
waarvan bepaalde sectoren, zoals 
babyvoeding en voeding voor medisch 
gebruik, beheerst lijken te worden door 
een klein aantal ondernemingen, moet de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de betrokken belanghebbenden 
richtsnoeren vaststellen om de 
ondernemingen en in het bijzonder kmo's 
te helpen bij het voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde voorschriften, en 
aldus de concurrentiekracht en innovatie 
bevorderen,

Or. en

Amendement 68
Gianni Pittella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën levensmiddelen:

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen:

Or. en

Amendement 69
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën levensmiddelen:

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen:

Or. en

Motivering

Enkele essentiële garanties die de bestaande Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn 
dieetvoeding) en de relevante verticale richtlijnen bieden, zijn geschrapt ten nadele van 
kwetsbare consumenten die aangewezen zijn op levensmiddelen met een speciale 
samenstelling die zij als dieetvoeding voor bepaalde aandoeningen gebruiken. Door het 
toepassingsgebied van de verordening te beperken, dreigt de Commissie met haar voorstel de 
gezondheid en de veiligheid van bepaalde consumentengroepen aan te tasten en de 
mogelijkheden voor toekomstige innovatie op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen te 
beknotten.

Amendement 70
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën levensmiddelen:

1. Deze verordening stelt samenstellings-
en informatievoorschriften vast voor de 
volgende categorieën voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen:

Or. fr

Amendement 71
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding;

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding voor in goede 
gezondheid verkerende zuigelingen;

Or. en

Amendement 72
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding;

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding voor in goede 
gezondheid verkerende zuigelingen;

Or. en

Motivering

Uit een oogpunt van consistentie met de bestaande wetgeving (Richtlijn 2006/141/EG inzake 
volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding) en de wetenschappelijke 
gegevens waarop deze wetgeving is gebaseerd, moet voor de categorie zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding uitdrukkelijk worden verwezen naar in goede gezondheid 
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verkerende zuigelingen. Zo zou ook eventuele verwarring kunnen worden voorkomen met 
voeding voor medisch gebruik die bestemd is voor zuigelingen die "niet in goede gezondheid 
verkeren".

Amendement 73
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding;

a) volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding voor 
zuigelingen in goede gezondheid;

Or. fr

Amendement 74
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen en babyvoeding voor zuigelingen 
en peuters;

b) bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen en babyvoeding voor zuigelingen 
en peuters in goede gezondheid;

Or. fr

Amendement 75
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) voor peuters bestemde dranken op 
melkbasis;
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Or. en

Motivering

Voor peuters bestemde dranken op melkbasis, ook wel bekend als groeimelk, zijn extra 
samengestelde producten met een hoge voedingswaarde die voorzien in de voedingsbehoeften 
van jonge kinderen tussen de 12 en 36 maanden.

Amendement 76
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie;

Or. en

Amendement 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie;

Or. en

Motivering

Deze categorie moet in de definities van de nieuwe verordening worden opgenomen om geen 
verwarring te laten ontstaan tussen voor een bepaalde aandoening geproduceerde 
levensmiddelen en voedingsclaims. De vermelding "glutenvrij" kan niet via Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 worden geregeld die betrekking heeft op commerciële communicatie gericht op 
het algemene publiek. Glutenvrij voedsel heeft immers voor de meeste mensen geen specifieke 
gunstige voedingseigenschap.
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Amendement 78
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) levensmiddelen die geschikt zijn 
voor mensen met een glutenintolerantie;

Or. de

Motivering

Coeliakie is een auto-immuunziekte die alleen kan worden gereguleerd door het strikt 
vermijden van levensmiddelen die gluten bevatten. Als het strenge dieet niet wordt gevolgd, 
loopt de patiënt kans op ernstige vervolgaandoeningen, zoals darmkanker. Zoals de 
Commissie in overweging 15 uiteenzet, is het van essentieel belang dat de geschiktheid van de 
voeding voor bepaalde bevolkingsgroepen gewaarborgd blijft.

Amendement 79
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie;

Or. fr

Amendement 80
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voor gewichtsvermindering en 
-beheersing bestemde voeding;
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Or. en

Amendement 81
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voedingsmiddelen die zijn bestemd 
om in energiebeperkte diëten te worden 
genuttigd voor gewichtsvermindering;

Or. fr

Amendement 82
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning;

Or. en

Amendement 83
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning;

Or. de
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Motivering

Personen die intensieve lichamelijke inspanningen leveren, hebben speciale levensmiddelen 
nodig die aan voedingsfysiologische eisen voldoen. Tot nu toe waren deze levensmiddelen 
geregeld in de kaderrichtlijn dieetvoeding (2009/39/EG). Als deze voedingsmiddelen niet 
onder het toepassingsgebied van deze verordening zouden vallen, zouden zij in veel lidstaten 
wegens het ontbreken van een vergunning niet meer mogen worden verkocht.

Amendement 84
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) levensmiddelen voor personen 
met een glutenintolerantie.

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) andere levensmiddelen voor 
zuigelingen en peuters.

Or. de

Motivering

Er is een keur aan voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters op de markt, zoals babythee 
en voeding voor te vroeg geboren baby's. Om de consument zo goed mogelijk te beschermen, 
moet de onderhavige verordening voor deze voedingsmiddelen gaan gelden.

Amendement 86
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening stelt voorschriften 
vast voor het in de handel brengen van 
andere voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Om ruimte te bieden voor toekomstige innovatie op basis van concrete wetenschappelijke 
inzichten, moet een categorie "andere voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen" in 
het leven worden geroepen. Zo kan doeltreffend worden ingespeeld op de voortschrijdende 
wetenschappelijke kennis en de behoeften van de consument.

Amendement 87
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen en

(i) bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen.

Or. en

Motivering

Voor peuters bestemde melk, ook wel bekend als groeimelk, is een extra samengesteld product 
met een hoge voedingswaarde dat voorziet in de voedingsbehoeften van jonge kinderen tussen 
de 12 en 36 maanden. Blijkens de internationale normen hebben kinderen tussen de 6e en 36e 
maand speciaal samengestelde melk nodig, hetgeen sinds 1987 tot uiting komt in de Codex-
norm voor vervolgmelk voor zuigelingen en peuters.

Amendement 88
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) voor peuters bestemde melk; Schrappen

Or. en

Motivering

Als voor peuters bestemde melk van de definitie van babyvoeding wordt uitgesloten, leidt dat 
tot minder voedselveiligheidsmaatregelen, een niet-specifieke voedingssamenstelling en 
stilstand bij de harmonisatie tussen de lidstaten. Daardoor zullen deze producten als 
algemene levensmiddelen worden behandeld en dus vallen onder de voedings- en 
veiligheidscriteria voor volwassenen, die niet adequaat zijn voor kinderen tussen de 12 en 36 
maanden. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid moet in een onafhankelijke 
wetenschappelijke evaluatie duidelijkheid verschaffen over de voedingsbehoeften van deze 
kwetsbare categorie consumenten.

Amendement 89
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) voor peuters bestemde melk; Schrappen

Or. en

Motivering

Niemand kan negeren dat zogeheten "groeimelk" al op de markt is en bestemd is voor peuters. 
Op grond van zijn eigenschappen voldoet deze melk aan de vereisten voor "babyvoeding". De 
schaduwrapporteur is het daarom eens met het voorstel van de rapporteur dat de EFSA een 
verslag moet opstellen. Tot die tijd is het evenwel beter dat deze levensmiddelen onder deze 
verordening blijven vallen.

Amendement 90
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor peuters bestemde melk; Schrappen

Or. de

Motivering

De zogenoemde "peutermelk" of "groeimelk" moet net als alle andere levensmiddelen voor 
zuigelingen en peuters onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Amendement 91
Iliana Ivanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "voeding voor medisch gebruik": 
levensmiddelen die zijn bestemd om door 
patiënten als dieetvoeding onder medisch 
toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 
bestemd voor de voeding, uitsluitend of 
gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 
om gewone levensmiddelen of bepaalde 
nutriënten daarin in te nemen, te verteren, 
te absorberen, te metaboliseren of uit te 
scheiden beperkt, aangetast of verstoord is, 
of die andere medisch bepaalde behoeften 
aan nutriënten hebben, voor de 
behandeling waarvan niet alleen met 
wijziging van het normale voedingspatroon 
kan worden volstaan.

h) "voeding voor medisch gebruik": 
levensmiddelen die zijn bestemd om door 
patiënten als dieetvoeding onder medisch 
toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 
bestemd voor de voeding, uitsluitend of 
gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 
om gewone levensmiddelen of bepaalde 
nutriënten daarin in te nemen, te verteren, 
te absorberen, te metaboliseren of uit te 
scheiden beperkt, aangetast of verstoord is, 
of die andere medisch bepaalde behoeften 
aan nutriënten hebben, voor de 
behandeling waarvan niet alleen met 
wijziging van het normale voedingspatroon 
kan worden volstaan. Onder voeding voor 
medisch gebruik valt ook zeer caloriearme 
dieetvoeding, d.w.z. de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten met 
minder dan 800 kcal.

Or. en

Amendement 92
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "voeding voor medisch gebruik": 
levensmiddelen die zijn bestemd om door 
patiënten als dieetvoeding onder medisch 
toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 
bestemd voor de voeding, uitsluitend of 
gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 
om gewone levensmiddelen of bepaalde 
nutriënten daarin in te nemen, te verteren, 
te absorberen, te metaboliseren of uit te 
scheiden beperkt, aangetast of verstoord is, 
of die andere medisch bepaalde behoeften 
aan nutriënten hebben, voor de 
behandeling waarvan niet alleen met 
wijziging van het normale voedingspatroon 
kan worden volstaan.

h) "voeding voor medisch gebruik": 
levensmiddelen die zijn bestemd om door 
patiënten als dieetvoeding onder medisch 
toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 
bestemd voor de voeding, uitsluitend of 
gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 
om gewone levensmiddelen of bepaalde 
nutriënten daarin in te nemen, te verteren, 
te absorberen, te metaboliseren of uit te 
scheiden beperkt, aangetast of verstoord is, 
of die andere medisch bepaalde behoeften 
aan nutriënten hebben, voor de 
behandeling waarvan niet alleen met 
wijziging van het normale voedingspatroon 
kan worden volstaan. Onder 
levensmiddelen voor medisch gebruik 
vallen ook voedingsmiddelen die in sterk 
energiebeperkende diëten worden 
genuttigd.

Or. fr

Amendement 93
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie": voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen die 
speciaal worden geproduceerd, bereid 
en/of verwerkt om te voldoen aan de 
speciale voedingsbehoeften van personen 
met een glutenintolerantie.

Or. en
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Amendement 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie": voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen die 
speciaal worden geproduceerd, bereid 
en/of verwerkt om te voldoen aan de 
speciale voedingsbehoeften van personen 
met een glutenintolerantie.

Or. en

Motivering

Deze categorie moet in de definities van de nieuwe verordening worden opgenomen om geen 
verwarring te laten ontstaan tussen voor een bepaalde aandoening geproduceerde 
levensmiddelen en voedingsclaims. De vermelding "glutenvrij" kan niet via Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 worden geregeld die betrekking heeft op commerciële communicatie gericht op 
het algemene publiek. Glutenvrij voedsel heeft immers voor de meeste mensen geen specifieke 
gunstige voedingseigenschap.

Amendement 95
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "levensmiddelen voor personen met 
een glutenintolerantie": voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen die 
speciaal worden geproduceerd, bereid 
en/of verwerkt om te voldoen aan de 
specifieke voedingsbehoeften van 
personen met een glutenintolerantie;

Or. fr
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Amendement 96
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen": levensmiddelen die zich 
door hun bijzondere samenstelling of 
bereidingswijze duidelijk van 
levensmiddelen voor normale consumptie 
onderscheiden, die voor het aangegeven 
voedingsdoel geschikt zijn en die zodanig 
in de handel worden gebracht dat de 
geschiktheid voor dat doel wordt 
aangeduid;

Or. en

Motivering

Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen moeten duidelijk worden onderscheiden 
van levensmiddelen voor normale consumptie om de veiligheid van zowel consumenten met 
bijzondere voedingsbehoeften als normale consumenten te waarborgen.

Amendement 97
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "voedingsmiddelen die zijn bestemd 
om in energiebeperkte diëten voor 
gewichtsvermindering te worden 
genuttigd": speciaal samengestelde 
voedingsmiddelen, die, indien genuttigd 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant, 
geheel of gedeeltelijk de volledige 
dagelijkse voeding vervangen. Deze 
voedingsmiddelen worden in drie 
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categorieën opgedeeld:
i) producten die worden aangeboden als 
vervanging van de volledige dagelijkse 
voeding;
ii) producten die worden aangeboden als 
vervanging van één of meer maaltijden 
van de dagelijkse voeding;
iii) producten die worden aangeboden als 
vervanging van een deel van een maaltijd.
Zij omvatten geen producten of 
programma's die bestemd zijn als 
vervanging van de dagelijkse voeding in 
sterk energiebeperkende diëten (minder 
dan 800 calorieën per dag), die onder 
voeding voor medisch gebruik vallen.

Or. fr

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op artikel 1, lid 1, dat beoogt voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening te houden. Ook producten die na een dieet 
worden gebruikt om zonder risico op gewichtstoename weer gevarieerd te leren eten, dienen 
hieronder te vallen.

Amendement 98
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) "voor gewichtsvermindering en 
-beheersing bestemde voeding": 
levensmiddelen van bijzondere 
samenstelling die, indien zij worden 
gebruikt overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzingen van de fabrikant, 
het totale dagelijkse voedingspatroon 
geheel of gedeeltelijk vervangen:
i) in het kader van energiebeperkte diëten 
voor gewichtsvermindering. Deze 
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levensmiddelen worden onderverdeeld in 
twee categorieën:
- producten die worden gepresenteerd als 
een middel ter vervanging van het gehele 
dagelijkse voedingspatroon (caloriearme 
dieetvoeding en zeer caloriearme 
dieetvoeding);
- producten die worden aangeboden als 
vervanging van één of meer maaltijden 
van het dagelijkse voedingspatroon 
(maaltijdvervanger);
ii) voor gewichtsbeheersing (producten 
die worden aangeboden als schotel of deel 
van een maaltijd of lichte maaltijd of 
tussendoortje);

Or. en

Amendement 99
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h quater) "voeding die is afgestemd op 
grote spierinspanning": levensmiddelen 
van bijzondere samenstelling en 
presentatie die zijn afgestemd op het 
leveren van een grote spierinspanning, 
vooral voor sportbeoefenaars;

Or. en

Motivering

Voeding voor grote spierinspanning is speciaal verwerkt en samengesteld om een gezonde 
voeding te garanderen bij beoefening van extreme sporten en fysieke activiteiten. Ter 
voorbereiding op, instandhouding van en herstel van een intensieve en/of grote prestatie heeft 
het lichaam behoefte aan speciaal samengestelde producten die een adequate, doeltreffende 
toevoer van vloeistoffen en voedingsstoffen (zoals koolhydraten) verzekeren.
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Amendement 100
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h quinquies) "levensmiddelen voor 
personen met een glutenintolerantie": 
voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen die speciaal worden 
geproduceerd, bereid en/of verwerkt om te 
voldoen aan de speciale 
voedingsbehoeften van personen met een 
glutenintolerantie;

Or. en

Motivering

Enkele essentiële garanties die de bestaande Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn 
dieetvoeding) biedt, met name ten aanzien van "levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie", zijn geschrapt ten nadele van coeliakiepatiënten. Deze voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen worden internationaal erkend in de onlangs herziene norm 
inzake levensmiddelen voor speciale diëten voor personen met een glutenintolerantie (Codex-
norm 118-1979, herzien in 2008).

Amendement 101
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 

Schrappen



PE478.332v01-00 68/99 AM\885312NL.doc

NL

relevante ontwikkelingen op 
internationaal niveau.

Or. en

Amendement 102
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding", "voeding voor medisch 
gebruik", "voor gewichtsvermindering en 
–beheersing bestemde voeding", "voeding 
die is afgestemd op grote 
spierinspanning", en "levensmiddelen 
voor personen met een 
glutenintolerantie" aan te passen aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

Or. en

Motivering

Enkele essentiële garanties die de bestaande kaderrichtlijn dieetvoeding biedt, zijn geschrapt 
ten nadele van kwetsbare consumenten die aangewezen zijn op levensmiddelen met een 
speciale samenstelling (bijzondere voeding) die zij als dieetvoeding voor bepaalde 
aandoeningen gebruiken. Door het toepassingsgebied van de verordening in haar voorstel te 
beperken, dreigt de Commissie de gezondheid en de veiligheid van deze consumentengroepen 
aan te tasten.

Amendement 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding", "voeding voor medisch 
gebruik" en "levensmiddelen voor 
personen met een glutenintolerantie" aan 
te passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. en

Amendement 104
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding", 
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en 
"babyvoeding", "voeding voor medisch 
gebruik" en "levensmiddelen voor 
personen met een glutenintolerantie" aan 
te passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.
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Or. en

Amendement 105
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding",
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding",
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en
"babyvoeding", "voeding voor medisch 
gebruik" en "levensmiddelen voor 
personen met een glutenintolerantie" aan 
te passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

Or. fr

Amendement 106
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding",
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en
"babyvoeding" en "voeding voor medisch 
gebruik" aan te passen aan de technische 

3. De Commissie wordt gemachtigd in 
voorkomend geval overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de definities van "volledige 
zuigelingenvoeding",
"vervolgzuigelingenvoeding", "bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen" en
"babyvoeding", "voeding voor medisch 
gebruik" en "voedingsmiddelen die zijn 
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en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

bestemd om in energiebeperkte diëten te 
worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering " aan te passen aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

Or. fr

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op artikel 1, lid 1, dat beoogt voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening te houden.

Amendement 107
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen alleen in de handel 
worden gebracht als zij aan deze 
verordening voldoen.

De in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen mogen alleen in de handel 
worden gebracht als zij aan deze 
verordening voldoen.

Or. en

Amendement 108
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen alleen in de handel 
worden gebracht als zij aan deze 
verordening voldoen.

De in artikel 1, leden 1 en 2 bis, bedoelde 
levensmiddelen mogen alleen in de handel 
worden gebracht als zij aan deze 
verordening voldoen.

Or. en
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Motivering

Aanpassing als gevolg van het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 109
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij etikettering en presentatie van gewone 
levensmiddelen en bij de desbetreffende 
reclame is het gebruik verboden van:
a) de uitdrukking "bijzondere voeding", 
al dan niet gecombineerd met andere 
woorden, om deze levensmiddelen te 
omschrijven;
b) elke andere aanduiding of wijze van 
presenteren die de indruk zou kunnen 
wekken dat het een van de in artikel 1 
omschreven producten betreft.

Or. fr

Motivering

Hier wordt een bepaling uit Richtlijn 2009/39/EG overgenomen om te voorkomen dat een 
voedingsmiddel dat slechts aan één enkel vereiste voldoet, wordt gepresenteerd als bestemd 
voor bevolkingsgroepen of diëten als gedefinieerd in deze verordening.

Amendement 110
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen voor normale consumptie 
en in de reclame hiervoor is het gebruik 
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verboden van:
a) de woorden "bijzondere voeding", al 
dan niet gecombineerd met andere 
woorden, om deze levensmiddelen te 
omschrijven;
b) elke andere aanduiding of wijze van 
presenteren die de indruk zou kunnen 
wekken dat het een van de in artikel 1 
omschreven producten betreft.

Or. en

Motivering

Om misleiding van de consument te voorkomen, moet een soortgelijke bepaling worden 
gehandhaafd als in artikel 2, lid 2, onder b), van de huidige kaderrichtlijn. Zo kan worden 
gegarandeerd dat alleen producten die aan de verordening voldoen, kunnen worden 
gepresenteerd als producten die in de specifieke behoefte van de doelgroep voorzien.

Amendement 111
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het duidelijk is dat een in 
artikel 1, lid 1, bedoeld levensmiddel 
waarschijnlijk een ernstig risico voor de 
gezondheid van de mens vormt en een 
dergelijk risico niet op bevredigende wijze 
met de door de betrokken lidstaat 
(lidstaten) genomen maatregelen kan 
worden bedwongen, neemt de Commissie 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat onverwijld alle passende tijdelijke 
noodmaatregelen, waaronder maatregelen 
om het in de handel brengen van het 
betrokken levensmiddel te beperken of te 
verbieden, naargelang de ernst van de 
situatie. Die maatregelen worden door 
middel van uitvoeringshandelingen 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 

1. Wanneer het duidelijk is dat een in 
artikel 1, leden 1 en 2, bedoeld 
levensmiddel waarschijnlijk een ernstig 
risico voor de gezondheid van de mens 
vormt en een dergelijk risico niet op 
bevredigende wijze met de door de 
betrokken lidstaat (lidstaten) genomen 
maatregelen kan worden bedwongen, 
neemt de Commissie op eigen initiatief of 
op verzoek van een lidstaat onverwijld alle 
passende tijdelijke noodmaatregelen, 
waaronder maatregelen om het in de 
handel brengen van het betrokken 
levensmiddel te beperken of te verbieden, 
naargelang de ernst van de situatie. Die 
maatregelen worden door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
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onderzoeksprocedure. bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 112
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het duidelijk is dat een in 
artikel 1, lid 1, bedoeld levensmiddel 
waarschijnlijk een ernstig risico voor de 
gezondheid van de mens vormt en een 
dergelijk risico niet op bevredigende wijze 
met de door de betrokken lidstaat 
(lidstaten) genomen maatregelen kan 
worden bedwongen, neemt de Commissie 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat onverwijld alle passende tijdelijke 
noodmaatregelen, waaronder maatregelen 
om het in de handel brengen van het 
betrokken levensmiddel te beperken of te 
verbieden, naargelang de ernst van de 
situatie. Die maatregelen worden door 
middel van uitvoeringshandelingen 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

1. Wanneer het duidelijk is dat een in 
artikel 1, leden 1 en 2 bis, bedoeld 
levensmiddel waarschijnlijk een ernstig 
risico voor de gezondheid van de mens 
vormt en een dergelijk risico niet op 
bevredigende wijze met de door de 
betrokken lidstaat (lidstaten) genomen 
maatregelen kan worden bedwongen, 
neemt de Commissie op eigen initiatief of 
op verzoek van een lidstaat onverwijld alle 
passende tijdelijke noodmaatregelen, 
waaronder maatregelen om het in de 
handel brengen van het betrokken 
levensmiddel te beperken of te verbieden, 
naargelang de ernst van de situatie. Die 
maatregelen worden door middel van 
uitvoeringshandelingen vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 113
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1



AM\885312NL.doc 75/99 PE478.332v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen moeten voldoen aan de 
voorschriften van de wetgeving van de 
Unie die op levensmiddelen van toepassing 
is.

1. De in artikel 1 bedoelde levensmiddelen 
moeten voldoen aan de voorschriften van 
de wetgeving van de Unie die op 
levensmiddelen van toepassing is, behalve 
voor wat betreft de wijzigingen die daarin 
zijn aangebracht om ze in 
overeenstemming te brengen met de in 
artikel 2 vermelde definities.

Or. en

Motivering

Onder deze verordening vallen voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen. Deze 
producten moeten daarom qua samenstelling en presentatie geschikt zijn voor de personen 
voor wie zij in de eerste plaats bedoeld zijn.

Amendement 114
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen zijn zodanig samengesteld 
dat zij voldoen aan de voedingsbehoeften 
en geschikt zijn voor de personen voor wie 
zij zijn bestemd, overeenkomstig algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens.

1. De in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen zijn zodanig samengesteld 
dat zij voldoen aan de specifieke 
voedingsbehoeften en geschikt zijn voor de 
personen voor wie zij zijn bestemd, 
overeenkomstig algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Amendement 115
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen zijn zodanig samengesteld 
dat zij voldoen aan de voedingsbehoeften 
en geschikt zijn voor de personen voor wie 
zij zijn bestemd, overeenkomstig algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens.

1. De in artikel 1, leden 1 en 2 bis, 
bedoelde levensmiddelen zijn zodanig 
samengesteld dat zij voldoen aan de 
specifieke voedingsbehoeften en geschikt 
zijn voor de personen voor wie zij zijn 
bestemd, overeenkomstig algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 116
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen geen stoffen in 
zodanige hoeveelheden bevatten dat zij de 
gezondheid van de personen voor wie zij 
zijn bestemd, in gevaar brengen.

2. De in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen mogen geen stoffen in 
zodanige hoeveelheden bevatten dat zij de 
gezondheid van de personen voor wie zij 
zijn bestemd, in gevaar brengen.

Or. en

Amendement 117
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen geen stoffen in 

2. De in artikel 1, leden 1 en 2 bis, 
bedoelde levensmiddelen mogen geen 
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zodanige hoeveelheden bevatten dat zij de 
gezondheid van de personen voor wie zij 
zijn bestemd, in gevaar brengen.

stoffen in zodanige hoeveelheden bevatten 
dat zij de gezondheid van de personen voor 
wie zij zijn bestemd, in gevaar brengen.

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 118
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen verstrekken passende 
informatie aan de consument en mogen 
niet misleidend zijn.

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, leden 1 en 2, 
bedoelde levensmiddelen verstrekken 
passende informatie aan de consument,
mogen niet misleidend zijn en mogen aan 
die producten geen eigenschappen 
toeschrijven waardoor menselijke ziekten 
kunnen worden voorkomen, behandeld of 
genezen, noch een toespeling op die 
eigenschappen maken.

Or. en

Amendement 119
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen verstrekken passende 
informatie aan de consument en mogen 

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, leden 1 en 2 
bis, bedoelde levensmiddelen verstrekken 
passende informatie aan de consument,
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niet misleidend zijn. mogen niet misleidend zijn en mogen aan 
die producten geen eigenschappen 
toeschrijven waardoor menselijke ziekten 
kunnen worden voorkomen, behandeld of 
genezen, noch een toespeling op die 
eigenschappen maken.

Or. en

Motivering

Deze formulering sluit aan bij die in de bestaande kaderrichtlijn. Aanpassing als gevolg van 
het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 120
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen verstrekken passende 
informatie aan de consument en mogen 
niet misleidend zijn.

3. De etikettering en presentatie van en de 
reclame voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen verstrekken passende 
informatie aan de consument, mogen niet 
misleidend zijn en moeten gebaseerd zijn 
op door de Autoriteit gevalideerde 
wetenschappelijke gegevens.

Or. pt

Amendement 121
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om efficiënt veiligheidstoezicht 
mogelijk te maken, stellen de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven die de in 
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artikel 1, lid 1, bedoelde levensmiddelen 
in de handel brengen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat of lidstaten 
waarin het product in de handel wordt 
gebracht, daarvan in kennis door een 
voorbeeld/model van het etiket te 
verstrekken voordat het product in de 
handel wordt gebracht; de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaat of 
lidstaten maakt haar regelgeving voor de 
kennisgevingsprocedure openbaar.

Or. en

Motivering

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Amendement 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verspreiding van nuttige informatie 
of aanbevelingen in verband met de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën 
levensmiddelen mag uitsluitend 
plaatsvinden door personen met de nodige 
kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of door andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

4. Lid 3 verhindert niet de verspreiding 
van nuttige informatie of aanbevelingen die
uitsluitend bedoeld zijn voor personen met 
de nodige kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.
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Or. en

Motivering

Er wordt verwezen naar artikel 8 van Richtlijn 2009/39/EG, dat bepaalt dat voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen om veiligheidsredenen vergezeld moeten gaan van 
aanvullende informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Amendement 123
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verspreiding van nuttige informatie 
of aanbevelingen in verband met de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën 
levensmiddelen mag uitsluitend 
plaatsvinden door personen met de nodige 
kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of door andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

4. Lid 3 verhindert niet de verspreiding 
van nuttige informatie of aanbevelingen die
uitsluitend bedoeld zijn voor personen met 
de nodige kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

Or. en

Amendement 124
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verspreiding van nuttige informatie 
of aanbevelingen in verband met de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën 
levensmiddelen mag uitsluitend 
plaatsvinden door personen met de nodige 
kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 

4. Lid 3 verhindert niet de verspreiding 
van nuttige informatie of aanbevelingen die
uitsluitend bedoeld zijn voor personen met 
de nodige kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
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of door andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe lid geeft de bepalingen van artikel 8 van de bestaande Richtlijn 2009/39/EG weer. 
Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen die onder de voorgestelde verordening 
vallen, worden gebruikt onder toezicht van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Met 
het oog op een veilig gebruik van de producten is het van groot belang dat de fabrikanten 
naast de etikettering nuttige informatie verstrekken om medisch geschoolden op de hoogte te 
brengen van de samenstelling van het product en hoe het veilig en correct gebruikt wordt.

Amendement 125
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verspreiding van nuttige informatie 
of aanbevelingen in verband met de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën 
levensmiddelen mag uitsluitend 
plaatsvinden door personen met de nodige 
kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of door andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen.

4. De opstelling en verspreiding van 
nuttige informatie of aanbevelingen in 
verband met de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
categorieën levensmiddelen mag 
uitsluitend plaatsvinden door personen met 
de nodige kwalificaties op het gebied van 
geneeskunde, voeding en geneesmiddelen 
of door andere beroepsbeoefenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheidszorg voor moeders en 
kinderen, en moet gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke gegevens die 
onafhankelijk gecontroleerd kunnen 
worden.

Or. pt

Amendement 126
Edvard Kožušník
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om efficiënt overheidstoezicht 
mogelijk te maken, stelt de exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf die de in artikel 
1, lid 1, bedoelde levensmiddelen in de 
handel brengt, de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarin hij die levensmiddelen 
in de handel brengt, daarvan in kennis 
door haar een model van het voor het 
product gebruikte etiket te doen 
toekomen.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit van de lidstaat maakt de voorschriften inzake de kennisgeving 
openbaar.

Amendement 127
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen moeten voldoen aan de 
voorschriften van artikel 7 en de 
samenstellings- en informatievoorschriften 
van artikel 9.

1. De in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen moeten voldoen aan de 
voorschriften van artikel 7 en de 
samenstellings- en informatievoorschriften 
van artikel 9.

Or. en

Amendement 128
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen moeten voldoen aan de 
voorschriften van artikel 7 en de 
samenstellings- en informatievoorschriften 
van artikel 9.

1. De in artikel 1, leden 1 en 2 bis, 
bedoelde levensmiddelen moeten voldoen 
aan de voorschriften van artikel 7 en de 
samenstellings- en informatievoorschriften 
van artikel 9.

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van het in artikel 1 ingevoegde lid 2 bis. Deze bepaling moet voor alle 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen gelden.

Amendement 129
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG, Richtlijn 
1999/21/EG, Richtlijn 96/8/EG en 
Verordening (EG) nr. 41/2009 en de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang, wordt de Commissie 
gemachtigd om uiterlijk op [twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] overeenkomstig artikel 15 
gedelegeerde verordeningen voor de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde levensmiddelen
vast te stellen onder inachtneming van het 
volgende:

Or. en

Motivering

Voor levensmiddelen die in het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet, om 
veilig gebruik ervan te garanderen, aanzienlijk meer informatie worden verstrekt dan vereist 
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is volgens de algemene voorschriften inzake voedingsetikettering. De specifieke 
etiketteringsvoorschriften voor de productgroepen in kwestie zullen worden geëvalueerd en 
herzien via gedelegeerde handelingen.

Amendement 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG, Richtlijn 
1999/21/EG en Verordening (EG) nr. 
41/2009 en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen voor de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde levensmiddelen vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

Or. en

Motivering

Er moet een specifieke verwijzing worden opgenomen naar de bestaande wetgeving inzake de 
etikettering van glutenvrije voeding.

Amendement 131
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
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Richtlijn 2006/125/EG en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

Richtlijn 2006/125/EG, Richtlijn 
1999/21/EG en Verordening (EG) nr. 
41/2009 en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen voor de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde levensmiddelen vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

Or. en

Amendement 132
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG, Richtlijn 
1999/21/EG en Verordening (EG) nr. 
41/2009 en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

Or. fr

Amendement 133
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

2. Behoudens de algemene voorschriften 
van de artikelen 7 en 9 en rekening 
houdend met Richtlijn 2006/141/EG, 
Richtlijn 2006/125/EG, Richtlijn 
1999/21/EG en Richtlijn 96/8/EG en de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang, wordt de Commissie 
gemachtigd om uiterlijk op [twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] overeenkomstig artikel 15 
gedelegeerde verordeningen vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

Or. fr

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op artikel 1, lid 1, dat beoogt voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening te houden.

Amendement 134
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kennisgevingsprocedure voor het in 
de handel brengen van een in artikel 1, 
lid 1, bedoelde levensmiddel ter 
vergemakkelijking van de doelmatige 
officiële monitoring van een dergelijk 
levensmiddel op grond waarvan de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
kennisgeving doen aan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat (lidstaten) waar 
het product in de handel wordt gebracht;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij amendement 4.

Amendement 135
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de procedure voor het in de handel 
brengen van een in artikel 1, lid 1, 
bedoeld levensmiddel dat het resultaat is 
van wetenschappelijke en technologische 
innovatie en dat niet beantwoordt aan de 
in de gedelegeerde verordeningen 
vastgestelde samenstellingsregels;

Or. en

Amendement 136
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de voorschriften inzake de informatie die 
over voeding voor zuigelingen en peuters
moet worden verstrekt om te zorgen voor 
passende informatie over geschikte 
voedingspraktijken.

f) de voorschriften inzake informatie die 
moet worden verstrekt met betrekking tot 
aanbevelingen voor adequaat gebruik van 
de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen;

Or. en

Amendement 137
Gianni Pittella



PE478.332v01-00 88/99 AM\885312NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de procedure voor het in de handel 
brengen van een in artikel 1, lid 1, 
bedoeld levensmiddel dat het resultaat is 
van wetenschappelijke en technologische 
innovatie en dat niet beantwoordt aan de 
in de gedelegeerde verordeningen 
vastgestelde samenstellingsregels;

Or. en

Amendement 138
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) onverminderd de criteria voor de 
vaststelling van de gehalten aan bepaalde 
verontreinigingen, als bepaald in 
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen1, gelden gedurende de in 
artikel 18 vastgestelde overgangsperiode 
de microbiologische criteria, als bepaald 
in Verordening (EG) nr. 2073/2005 van 
de Commissie van 15 november 2005 
inzake microbiologische criteria voor 
levensmiddelen2, voor de voor peuters 
bestemde dranken op melkbasis die 
momenteel op de markt zijn;
______________
1 PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5.
2 PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1.

Or. en
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Motivering

Aangezien de producten die momenteel op de markt zijn, waaronder voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, aan de voor peuters vastgestelde voedselveiligheidscriteria voldoen, 
moeten deze bepalingen gehandhaafd worden tot de EFSA haar advies heeft uitgebracht, om 
te blijven zorgen voor een hoog veiligheidsniveau, dat voor de kwetsbare consumenten in 
kwestie wenselijk is.

Amendement 139
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de voorschriften inzake informatie 
die moet worden verstrekt met betrekking 
tot aanbevelingen voor adequaat gebruik 
van de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen.

Or. en

Amendement 140
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) uiterlijk aan het einde van de in 
artikel 18, lid 1, vastgestelde 
overgangsperiode legt de Commissie na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de wenselijkheid van speciale 
voorschriften voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, wat de 
voedingsbehoeften, het 
consumptiepatroon, de nutritionele 
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inname en de niveaus van blootstelling 
van peuters aan verontreinigingen en 
pesticiden betreft, rekening houdend met 
de diverse wetgeving die van toepassing is 
op normale levensmiddelen en 
levensmiddelen voor zuigelingen en 
peuters. Op basis van de conclusies van 
dit verslag gaat de Commissie over tot één 
van de twee volgende maatregelen:
i) zij besluit dat er geen speciale 
voorschriften voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis nodig zijn; of
ii) zij dient overeenkomstig de in artikel 
114 VWEU bepaalde procedure passende 
voorstellen tot wijziging van deze 
verordening in en wijzigt overeenkomstig 
artikel 15 van deze verordening de 
desbetreffende gedelegeerde handelingen 
om daarin de betrokken bijzondere 
bepalingen op te nemen.

Or. en

Motivering

Voor peuters bestemde dranken op melkbasis zijn momenteel op de Europese markt 
overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn dieetvoeding). Om te 
blijven zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor een groep bijzonder kwetsbare 
consumenten, is het daarom nuttig om te beschikken over het wetenschappelijk advies van de 
EFSA over de wenselijkheid bijzondere samenstellings- en etiketteringsvoorschriften voor de 
bedoelde producten in de gedelegeerde handelingen van de Commissie op te nemen.

Amendement 141
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Bepalingen betreffende voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning, 
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vooral voor sportbeoefenaars
Na de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid te hebben geraadpleegd 
over de bijzondere voedingsbehoeften van 
sporters ten aanzien van hun bijzondere 
fysiologische omstandigheden en de 
voedingsrestricties die met training en 
wedstrijden samenhangen, brengt de 
Commissie uiterlijk …* aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
voorgestelde wetgevingsstrategie voor 
"voeding die is afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars", teneinde voeding met 
een geschikt voedingsprofiel beschikbaar 
te maken, bedrijven effectief 
aansprakelijk te maken voor de 
afwezigheid van dopingmiddelen, de 
voorwaarden voor het gebruik van de 
nutriënten en andere belangrijke stoffen 
en ter preventie van risico's bij 
sportbeoefening, informatie over een 
passend en veilig gebruik van voeding 
voor sporters en claims die van belang 
zijn voor sporters.
Op basis van dit verslag zal de Commissie:
a) hetzij beslissen dat het niet nodig is 
bijzondere bepalingen vast te stellen 
betreffende de samenstelling en de 
etikettering van "voeding die is afgestemd 
op grote spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaars"; in dat geval 
specificeert zij welke wijzigingen in of 
uitvoeringsbepalingen bij algemene 
wetgevingsteksten zij noodzakelijk acht 
om bovengenoemde doelstellingen te 
verwezenlijken;
b) hetzij volgens de procedure van artikel 
114 VWEU passende voorstellen indienen 
tot wijziging van deze verordening en de 
desbetreffende gedelegeerde handelingen 
om daarin de betrokken bijzondere 
bepalingen op te nemen overeenkomstig 
artikel 15 van deze verordening.
______________
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* PB: datum invoegen: 1 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. fr

Amendement 142
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Voor peuters bestemde melk

Uiterlijk op …* legt de Commissie na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de wenselijkheid van speciale 
bepalingen voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
melk. Op basis van de conclusies van dit 
verslag gaat de Commissie over tot één 
van de twee volgende maatregelen:
a) zij besluit dat er geen speciale 
bepalingen voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
melk nodig zijn;
b) zij dient overeenkomstig de in artikel 
114 VWEU bepaalde procedure passende 
voorstellen tot wijziging van deze 
verordening in en wijzigt overeenkomstig 
artikel 15 van deze verordening de 
desbetreffende gedelegeerde handelingen 
om daarin de betrokken bijzondere 
bepalingen op te nemen.
____________
* PB datum invoegen: 2 jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij amendement 3.

Amendement 143
Iliana Ivanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op [2 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringsverordeningen een EU-lijst op 
van toegelaten stoffen die voldoen aan de 
voorwaarden van lid 1 en zij werkt deze 
lijst daarna bij. In de EU-lijst wordt een 
specificatie van de stof verstrekt en worden 
zo nodig ook de gebruiksvoorwaarden en 
de van toepassing zijnde 
zuiverheidscriteria aangegeven. Die 
uitvoeringsverordeningen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Om naar behoren 
gerechtvaardigde, uiterst urgente redenen 
in verband met optredende 
gezondheidsrisico's stelt de Commissie 
onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen vast tot bijwerking 
van de EU-lijst overeenkomstig artikel 14, 
lid 3.

2. Uiterlijk op [2 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een EU-lijst op 
van toegelaten stoffen die voldoen aan de 
voorwaarden van lid 1 en zij werkt deze 
lijst daarna bij. In de EU-lijst wordt een 
specificatie van de stof verstrekt en worden 
zo nodig ook de gebruiksvoorwaarden en 
de van toepassing zijnde 
zuiverheidscriteria aangegeven. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Om naar behoren 
gerechtvaardigde, uiterst urgente redenen 
in verband met optredende 
gezondheidsrisico's stelt de Commissie 
onmiddellijk van toepassing zijnde 
uitvoeringshandelingen vast tot bijwerking 
van de EU-lijst overeenkomstig artikel 14, 
lid 3.

Or. en

Amendement 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt in nauwe 
samenwerking met de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid passende 
technische ondersteuning en 
instrumenten ter beschikking om de 
exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, met name 
kmo's, te assisteren bij de voorbereiding 
en indiening van de aanvraag voor een 
wetenschappelijke beoordeling.

Or. en

Motivering

Met het oog op de aanvraag is speciale ondersteuning nodig.

Amendement 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

Schrappen

Or. en

Motivering

Intrekking van de verwijzing naar glutenvrij voedsel houdt in dat er geen aandacht wordt 
geschonken aan coeliakiepatiënten, die geen andere keuze hebben dan hun hele leven een 
speciaal dieet te volgen. Derhalve is handhaving van de desbetreffende regelgeving geboden.

Amendement 146
Gianni Pittella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

Schrappen

Or. en

Motivering

Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) nr. 41/2009 moeten niet worden ingetrokken.

Amendement 148
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 

Schrappen
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jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

Or. de

Amendement 149
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

Schrappen

Or. fr

Amendement 150
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 96/8/EG en Verordening (EG) 
nr. 41/2009 worden ingetrokken met 
ingang van [de eerste dag van de maand 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening].

2. Verordening (EG) nr. 41/2009 wordt
ingetrokken met ingang van [de eerste dag 
van de maand 2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Or. fr

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op artikel 1, lid 1, dat beoogt voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening te houden.
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Amendement 151
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levensmiddelen die niet voldoen aan deze 
verordening maar wel voldoen aan de 
Richtlijnen 2009/39/EG en 96/8/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 en vóór [2 jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening] zijn geëtiketteerd, mogen na 
die datum verder in de handel worden 
gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

1. Levensmiddelen die niet voldoen aan 
deze verordening maar wel voldoen aan de 
Richtlijnen 2009/39/EG en 96/8/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 en vóór [5 jaar na de datum 
van toepassing van deze verordening] zijn 
geëtiketteerd, mogen na die datum verder 
in de handel worden gebracht totdat de 
voorraden zijn uitgeput.

Or. en

Amendement 152
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levensmiddelen die niet voldoen aan deze 
verordening maar wel voldoen aan de 
Richtlijnen 2009/39/EG en 96/8/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 en vóór [2 jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening] zijn geëtiketteerd, mogen na 
die datum verder in de handel worden 
gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

1. Levensmiddelen die niet voldoen aan 
deze verordening maar wel voldoen aan de 
Richtlijnen 2009/39/EG en 96/8/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 en vóór [5 jaar na de datum 
van toepassing van deze verordening] zijn 
geëtiketteerd, mogen na die datum verder 
in de handel worden gebracht totdat de 
voorraden zijn uitgeput.

Or. en

Motivering

Om een behoorlijke tenuitvoerlegging te garanderen, moet voldoende tijd worden gegeven om 
alle producten die momenteel op de markt zijn, aan de nieuwe voorschriften aan te passen.
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Amendement 153
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verordening (EU) nr. 1169/2011 is 
vanaf …* van toepassing op de in artikel 
1, lid 1, bedoelde levensmiddelen.
________________
* PB datum invoegen: drie jaar na de 
inwerkingtreding van de in artikel 10, lid 
2, van deze verordening bedoelde 
gedelegeerde verordeningen.

Or. en

Amendement 154
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verordening (EU) nr. 1169/2011 is 
vanaf …* van toepassing op de in artikel 
1, lid 1, bedoelde levensmiddelen. 
_____________
* PB datum invoegen: drie jaar na de 
inwerkingtreding van de in artikel 10, lid 
2, van deze verordening bedoelde 
gedelegeerde verordeningen.

Or. en

Motivering

Aangezien in de gedelegeerde handelingen specifieke etiketteringsvoorschriften zullen worden 
vastgesteld voor levensmiddelen die onder deze verordening vallen, is het van groot belang 
om de uitvoeringsdata van die gedelegeerde handelingen en van de herziene verordening 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten op elkaar af te stemmen, teneinde 
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meermalige etiketteringswijzigingen te voorkomen.

Amendement 155
Iliana Ivanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Toegang tot de interne markt voor kmo’s

De Commissie stelt in nauwe 
samenwerking met alle belanghebbenden 
gepaste richtsnoeren vast om bedrijven, in 
het bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen, in staat te stellen te 
voldoen aan de in deze verordening 
vermelde voorschriften. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 15 gedelegeerde handelingen aan 
te nemen teneinde deze richtsnoeren vast 
te stellen.

Or. en


