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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van het voorstel

Het Commissievoorstel herziet de wetgeving betreffende voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen als vervat in Kaderrichtlijn 2009/39/EG en de bijbehorende 
uitvoeringshandelingen. Na meer dan dertig jaar van toepassing te zijn geweest, beantwoorden 
de inhoudelijke bepalingen van de richtlijn niet langer aan de behoeften van consumenten en de 
laatste ontwikkelingen in de markt. Tijdens overleg met lidstaten en belanghebbenden zijn 
problemen met de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn aan het licht gekomen, met name ten 
aanzien van meer recente onderdelen van de EU-wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 
1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 

De Commissie stelt voor de kaderrichtlijn te herzien door algemene voorschriften over 
dieetvoeding te schrappen, maar enkele bepalingen voor specifieke levensmiddelen die onder de 
kaderrichtlijn zijn vastgesteld te handhaven.

Algemene opmerkingen 

De rapporteur voor advies verwelkomt het voorstel van de Commissie en steunt de algemene 
aanpak, waarbij de verticale richtlijnen voor volledige zuigelingenvoeding, babyvoeding en 
voeding voor medisch gebruik onder een nieuwe kaderrichtlijn worden gehandhaafd, wat een 
hoge mate van bescherming biedt aan een groep kwetsbare consumenten, en het concept van 
dieetvoeding wordt geschrapt, dat consumenten kan misleiden en tot marktfragmentatie heeft 
geleid.

De rapporteur verwacht dat de voorgestelde vereenvoudiging van het bestaande wetgevingskader 
de administratieve last voor bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, 
vermindert en het vrije verkeer van deze goederen verder zal bevorderen. Zij verwacht dat de 
hervorming innovatie in dit segment van de levensmiddelensector – een van de meest 
concurrerende sectoren van de Europese industrie - zal stimuleren.

Gluten

De Commissie stelt voor om levensmiddelen voor coeliakiepatiënten als normale 
levensmiddelen te beschouwen en stelt voor om Verordening (EG) nr. 41/2009 in te trekken. In 
plaats daarvan wil de Commissie dit specifieke type levensmiddelen onderbrengen bij de 
verordening voedings- en gezondheidsclaims. De rapporteur is zich bewust van het belang van 
dit onderwerp en acht het beter deze categorie levensmiddelen te regelen middels de nieuwe 
verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten; de bestaande 
voorwaarden voor de samenstelling en de etikettering van de producten moeten hierbij van 
toepassing blijven, waardoor het huidige niveau van bescherming van de volksgezondheid blijft 
gehandhaafd.

Voor peuters bestemde melk

De zogenoemde "groeimelk" is bedoeld voor peuters van één tot drie jaar en vormt in veel 
lidstaten een groeimarkt.  Voor deze producten zijn geen specifieke inhoudelijke bepalingen 
vastgelegd; ze worden momenteel vaak, maar niet altijd, gemeld aan de nationale autoriteiten 
krachtens Kaderrichtlijn 2009/39/EG als "voor een bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen". De rapporteur steunt de Commissie in haar voorstel om deze melk uitsluitend 
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te regelen in de verordening voedings- en gezondheidsclaims, maar vraagt de Commissie om te 
onderzoeken in hoeverre specifieke bepalingen inzake de samenstelling en de etikettering van 
dergelijke melk wenselijk zijn.

Levensmiddelen voor sporters

Op dit moment is er geen specifieke regelgeving betreffende de samenstelling of de etikettering 
van levensmiddelen voor sporters. Deze levensmiddelen worden nu beschouwd als 
"dieetvoeding". De Commissie erkent dat een specifieke richtlijn innovatie in de sector in de weg 
kan staan, en stelt voor deze categorie levensmiddelen onder te brengen bij de verordening 
voedings- en gezondheidsclaims. De rapporteur staat volledig achter de benadering van de
Commissie, aangezien deze meer juridische duidelijkheid zal brengen en het bewustzijn en de 
bescherming van de consument zal vergroten.

Afslankvoeding en zeer caloriearme dieetvoeding 

De rapporteur deelt het standpunt van de Commissie dat Richtlijn 96/8/EG inzake 
voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering moet worden verworpen, en dat dezelfde inhoudelijke bepalingen 
gehandhaafd moeten blijven onder de verordening voedings- en gezondheidsclaims.

Met het oog op de gezondheidsrisico's die hieraan kleven, is de rapporteur bezorgd over het feit 
dat specifieke voorschriften op EU-niveau betreffende de samenstelling, de etikettering en het 
gebruik van zogenoemde zeer caloriearme dieetvoeding – met de dagelijkse voeding volledig 
vervangende producten van minder dan 800 kcal – momenteel ontbreken. Het gebruik van zeer 
caloriearme dieetvoeding moet alleen onder medisch toezicht worden toegestaan, en moet 
worden geregeld in Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie betreffende dieetvoeding voor 
medisch gebruik. Lidstaten die deze producten niet op hun grondgebied willen toelaten, moeten 
gebruik kunnen maken van een opt-outclausule.

Gedelegeerde handelingen

De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om middels gedelegeerde handelingen regels vast te 
leggen betreffende bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor baby- en 
peutervoeding en voeding voor medisch gebruik. De rapporteur is het echter niet eens met het 
voorstel om de Commissie de bevoegdheid te geven de definities van 'zuigelingenvoeding', 
'babyvoeding', 'voeding voor medisch gebruik', enz. te wijzigen, aangezien het hierbij essentiële 
elementen van de basiswetgevingshandeling betreft die daarom onder de bevoegdheid van de 
wetgever moeten blijven vallen.

Innovatie

Rekening houdend met relevante technische en wetenschappelijke vooruitgang moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om de gedelegeerde handelingen overeenkomstig de 
onderhavige verordening snel aan te passen. Dit moet de innovatie in de betreffende sector 
stimuleren.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

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) 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. Een betere 
harmonisatie van de regelgeving zal het 
vrije verkeer van goederen bevorderen en 
zo bijdragen aan het benutten van het 
werkelijke potentieel van de interne 
markt.

Or. en

Amendement 2

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 

(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 
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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.

productontwikkeling, sterk uiteenliepen. 
Om de werking van de interne markt te 
verbeteren en de 
consumentenbescherming en tegelijkertijd 
de innovatie te bevorderen, moeten 
"levensmiddelen voor sporters" in het 
vervolg uitsluitend 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

Motivering

"Levensmiddelen voor sporters" worden op dit moment beschouwd als "voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen". Op EU-niveau zijn echter geen specifieke vereisten ten aanzien van 
samenstelling of etikettering voor deze levensmiddelen vastgelegd, en het kennisgevingssysteem 
leidt tot hoge administratieve lasten en ongelijke marktvoorwaarden in de EU. Om innovatie te 
bevorderen en bij te dragen aan een goed functionerende interne markt, zouden "levensmiddelen 
voor sporters" alleen moeten worden geregeld in Verordening (EG) nr. 1924/2006. Wanneer een 
voedings- of gezondheidsclaim door de EFSA is toegelaten, kan deze worden gebruikt door 
andere bedrijven (met name KMO's).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Daarom moet een einde worden 
gemaakt aan de verschillen in 
interpretatie en de moeilijkheden die de 
lidstaten en de exploitanten ondervinden 
bij het combineren van verschillende 
wetsteksten op het gebied van 
levensmiddelen door de vereenvoudiging 
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van de regelgevingsomgeving. Dit zou 
ervoor zorgen dat soortgelijke producten 
in de gehele Unie op dezelfde wijze 
worden behandeld en zou een gelijker 
speelveld voor alle exploitanten op de 
interne markt, vooral kmo's, waarborgen. 

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Bij Richtlijn 2000/13/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 maart 2000 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten 
inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame zijn algemene 
etiketteringsvoorschriften vastgesteld1. Die 
algemene etiketteringsvoorschriften 
moeten in de regel gelden voor de onder 
deze verordening vallende categorieën 
levensmiddelen. Deze verordening moet 
echter zo nodig ook voorzien in 
voorschriften ter aanvulling of afwijking 
van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG om aan de specifieke 
doelstellingen van deze verordening te 
voldoen.

(18) Bij Verordening (EU) nr. 1169/2011
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2011 betreffende de
verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten zijn algemene 
etiketteringsvoorschriften vastgesteld1. Die 
algemene etiketteringsvoorschriften 
moeten in de regel gelden voor de onder 
deze verordening vallende categorieën 
levensmiddelen. Deze verordening moet 
echter zo nodig ook voorzien in 
voorschriften ter aanvulling of afwijking 
van de bepalingen van Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 om aan de specifieke 
doelstellingen van deze verordening te 
voldoen.

____________________ ____________________
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

Sinds de goedkeuring van het Commissievoorstel voor een verordening inzake voor zuigelingen 
en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik is Richtlijn 2000/13/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame vervangen door 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
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Amendement 5

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 
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 

(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. 
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.
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ingediend.

Or. en

Motivering

Volgens het nieuwe artikel 290 van het VWEU "kan een wetgevingsbesluit aan de Commissie de 
bevoegdheid delegeren om besluiten te nemen van niet-wetgevende aard en met een algemene 
draagwijdte die bepaalde niet-essentiële elementen van het wetgevingsbesluit aanvullen dan wel 
wijzigen". De aanpassing van de definities betreft echter een essentieel element van de 
wetgevingshandeling en mag niet aan de Commissie worden gedelegeerd. Zie ook het 
amendement van de rapporteur voor advies van artikel 2, lid 3, van het voorstel.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Rekening houdend met relevante 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om de gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de 
onderhavige verordening aan te passen. 
Dit zou innovatie in de sector voor 
zuigelingen en peuters bestemde 
levensmiddelen en voeding voor medisch 
gebruik bevorderen.

Or. en

Motivering

De rapporteur voor advies steunt het Commissievoorstel voor de invoering van een 
eenvoudigere innovatieprocedure, waarmee de betreffende gedelegeerde handelingen kunnen 
worden bijgewerkt ingeval een marktexploitant technische of wetenschappelijke vooruitgang kan 
aantonen.

Amendement 7

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 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van Verordening 
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(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. 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.

(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. De 
nieuwe Verordening (EU) nr. 1169/2011 
betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten 
voorziet in de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen door de 
Commissie ter regeling van vrijwillige 
informatie over de mogelijke onbedoelde 
aanwezigheid in voedsel van stoffen die 
allergieën of intoleranties kunnen 
veroorzaken. Omwille van de coherentie 
en vereenvoudiging van het wettelijke 
kader dient de Commissie uit hoofde van
Verordening (EU) nr. 1169/2011 het 
mandaat te krijgen om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen ter 
regeling van vrijwillige informatie over 
het ontbreken of de verminderde 
aanwezigheid in voedsel van stoffen die 
intoleranties veroorzaken, zoals gluten en 
lactose, en om Verordening (EG) nr. 
41/2009 in te trekken.  De verordening 
betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten moet 
worden gewijzigd voordat deze 
verordening van toepassing wordt. De 
betreffende uitvoeringshandeling dient de 
vermeldingen "glutenvrij" en "met zeer 
laag glutengehalte" op levensmiddelen en 
bijbehorende gebruiksvoorwaarden, zoals 
momenteel geregeld in Verordening (EG) 
nr. 41/2009, te handhaven, en daarmee 
hetzelfde niveau aan 
consumentenbescherming te bieden. 

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor om levensmiddelen voor coeliakiepatiënten als normale levensmiddelen 
te beschouwen, Verordening (EG) nr. 41/2009 betreffende de samenstelling en de etikettering 
van levensmiddelen die geschikt zijn voor personen met een glutenintolerantie in te trekken en de 
betreffende vermeldingen uit hoofde van de verordening betreffende voedings- en 
gezondheidsclaims te reguleren. De rapporteur voor advies geeft er echter de voorkeur aan de 
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vermeldingen "glutenvrij" en "met zeer laag glutengehalte" in de verordening betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten te regelen, die al voorziet in de vaststelling 
van specifieke regelgeving om de aanwezigheid van stoffen aan te geven die allergieën of 
intoleranties veroorzaken.

Amendement 8

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 peuters 
tussen de één en drie jaar. Sommige melk 
wordt momenteel uit hoofde van de 
kaderrichtlijn door marktspelers 
aangeduid als "voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen", en andere 
niet. Sommige van deze melksoorten 
worden op de markt gebracht als 
"groeimelk", terwijl uit gedegen 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat extra gezondheids- of voedingswaarde 
van deze melk ten opzichte van normale 
melk ontbreekt. 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" 
uitsluitend 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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Motivering

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that these 
products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims 
made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal market in 
these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific rules on the 
composition and labelling of such milks.

Amendement 9

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" – wat 
neerkomt op de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten van 
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. Desondanks 
moeten lidstaten de mogelijkheid krijgen 
om zeer caloriearme dieetvoeding van hun 
grondgebied te weren.

Or. en

Motivering

Behalve voor maaltijdvervangende producten van 200-400 kcal en de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten (caloriearme dieetvoeding) van 800-1200 kcal zijn er 
momenteel geen specifieke voorschriften op EU-niveau voor de samenstelling, de etikettering en 
het gebruik van zeer caloriearme dieetvoeding. De voorgaande categorieën zouden in het 
vervolg moeten worden geregeld in de verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen, maar zeer caloriearme dieetvoeding zou moeten worden geregeld in 
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik in 
verband met de gezondheidsrisico's die hieraan zijn verbonden.  Desondanks zouden lidstaten de 
mogelijkheid moeten behouden om zeer caloriearme dieetvoeding van hun grondgebied te 
weren.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 quater) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 882/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 inzake 
officiële controles op de naleving van de 
wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn1 moeten 
lidstaten inspecties uitvoeren met 
betrekking tot de naleving van deze 
verordening en de ter uitvoering daarvan 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, 
waarbij zij een risicogestuurde 
benadering hanteren.
____________________

1 PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de definities van "etikettering" en
"voorverpakt levensmiddel" in artikel 1, 
lid 3, onder a) en b), van Richtlijn 
2000/13/EG;

b) de definities van "voorverpakt 
levensmiddel" en "etikettering" in artikel 
2, lid 2, onder e) en j), van Verordening 
(EU) nr. 1169/2011; 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, ter vervanging van Richtlijn 2000/13/EG.
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Amendement 12

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) kan "in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter 
aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling". 
De aanpassing van de definities betreft echter een essentieel element van de 
wetgevingshandeling en mag niet aan de Commissie worden overgedragen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorverpakte levensmiddelen (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen alleen op de 
detailmarkt worden toegelaten in de vorm 
van voorverpakte levensmiddelen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Voor peuters bestemde melk

Uiterlijk op 1 juli 2014 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 aangaande de 
samenstelling en de etikettering van voor 
peuters bestemde melk.
In het licht van de conclusies van dit 
verslag zal de Commissie:
a) besluiten dat speciale bepalingen 
aangaande de samenstelling en de 
etikettering van voor peuters bestemde 
melk niet nodig zijn; 
b) overgaan tot indiening, overeenkomstig 
de procedure van artikel 114 VWEU, van 
passende voorstellen tot wijziging van 
deze verordening;
en 
de relevante gedelegeerde handelingen 
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wijzigen en de betreffende speciale 
bepalingen daarin opnemen 
overeenkomstig artikel 15.

Or. en

Motivering

Verschillende nationale gezondheidsinstanties lijken te twijfelen aan de toegevoegde waarde van 
zogenoemde "groeimelk" of "peutermelk" en/of vinden dat deze te veel suiker, smaakstoffen of 
mineralen bevatten; een klein aantal verenigingen van gezondheidswerkers steunt de inname van 
dergelijke melk als onderdeel van de dagelijkse voeding van peuters. Een wetenschappelijk 
advies van de EFSA over de wenselijkheid van de opname van specifieke samenstellings- en 
etiketteringsvoorschriften voor deze melk in de gedelegeerde handelingen van de Commissie 
over opvolgzuigelingenvoeding en babyvoeding zou dan ook zinvol zijn.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Onnodige herhaling van de artikelen 7 en 9.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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verordening] overeenkomstig artikel 15 
gedelegeerde verordeningen vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

verordening] overeenkomstig artikel 15 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

Or. en

Motivering

"Gedelegeerde handelingen" is de overeengekomen standaardformulering die in dit soort 
bepalingen moet worden gebruikt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Behoudens de voorschriften van de 
artikelen 7 en 9 en rekening houdend met 
de relevante technische en 
wetenschappelijke vooruitgang werkt de 
Commissie de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde verordeningen bij 
overeenkomstig artikel 15. 

3. Behoudens de voorschriften van de 
artikelen 7 en 9 en rekening houdend met 
de relevante technische en 
wetenschappelijke vooruitgang werkt de 
Commissie de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde handelingen bij 
overeenkomstig artikel 15.

Or. en

Motivering

"Gedelegeerde handelingen" is de overeengekomen standaardformulering die in dit soort 
bepalingen moet worden gebruikt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1169/2011
Artikel 36, lid 3, letter a) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis (nieuw)
Wijziging van Verordening (EU) nr. 

1169/2011
In artikel 36, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 wordt het volgende punt 
ingevoegd: 
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"a) bis informatie over het mogelijke 
ontbreken of de verminderde 
aanwezigheid in voedsel van stoffen die 
intoleranties veroorzaken, zoals gluten en 
lactose;"

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor om levensmiddelen voor coeliakiepatiënten als normale levensmiddelen 
te beschouwen, Verordening (EG) nr. 41/2009 betreffende de samenstelling en de etikettering 
van levensmiddelen die geschikt zijn voor personen met een glutenintolerantie in te trekken en de 
betreffende vermeldingen uit hoofde van de verordening betreffende voedings- en 
gezondheidsclaims te reguleren. De rapporteur voor advies geeft er de voorkeur aan de 
vermeldingen "glutenvrij" en "met zeer laag glutengehalte" in de verordening betreffende de
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten te regelen, die al voorziet in de vaststelling 
van specifieke regelgeving om de aanwezigheid van stoffen aan te geven die allergieën of 
intoleranties veroorzaken.


