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Amendement 7
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Titel

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, alsmede 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 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Voorstel voor een verordening
Titel

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 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
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Amendement 9
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 veiligheid van voedsel is een 
wezenlijke voorwaarde voor het vrije 
verkeer ervan op de interne markt, om de 
gezondheid en het welzijn van de burgers
te garanderen.

Or. fr

Amendement 10
Bendt Bendtsen

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 en dat bijdraagt 
aan het Europese concurrentievermogen, 
door Europese bedrijven een grotere 
thuismarkt te bezorgen.

Or. en

Amendement 11
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Nu deze verordening bedoeld is om 
de voedselveiligheid te garanderen van 
producten die op de markt worden 
gebracht voor kwetsbare groepen als 
zuigelingen, peuters en personen met 
bijzondere ziekten, is het, voor een hoog 
beschermingsniveau van de gezondheid 
van deze personen, nodig dat een aantal 
stoffen wordt uitgesloten dat mogelijk 
gevaar inhoudt of dat als gevaarlijk is 
erkend, wat de samenstelling ervan of de 
samenstelling van de verpakking ervan 
betreft.

Or. fr

Amendement 12
Françoise Grossetête

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 op basis van het verslag van het 
Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding van de Commissie van 
22 juni 2000 geen overeenstemming 
worden bereikt over de ontwikkeling van 
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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.

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.
De werkzaamheden moeten worden 
voortgezet en de Commissie moet worden 
verzocht een verslag over "voeding die is 
afgestemd op grote spierinspanning" op te 
stellen, om een coherente en doeltreffende 
strategie te ontwikkelen voor de 
bescherming van de consumenten, de 
ondernemers uit de sector en de werking
van de gemeenschappelijke markt. Op 
basis van de conclusies in dit verslag kan 
de Commissie voorstellen indienen om de 
desbetreffende bepalingen in de wetgeving 
van de Unie te wijzigen of eventueel 
nieuwe, sectorgerichte initiatieven te 
nemen.

Or. fr

Motivering

De Commissie moet een verslag indienen over de vraag of de bepalingen betreffende de 
samenstelling en de etikettering van voeding die is bedoeld voor een grote spierinspanning, 
moeten worden geharmoniseerd, gelet op het feit dat de consument moet worden beschermd 
en dat de gemeenschappelijke markt goed moet functioneren.

Amendement 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(7) Richtlijn 2009/39/EG bepaalt dat 
bijzondere bepalingen kunnen worden 
vastgesteld voor de volgende twee 
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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.

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. 
Voor de goede werking van de 
gemeenschappelijke markt moet deze 
categorie levensmiddelen worden geregeld 
in het kader van Verordening 1924/2006 
en aan de hierin vastgestelde vereisten 
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.

Or. pt

Motivering

Met het bestaan van een aangepast regelgevingskader voor levensmiddelen voor sporters kan 
de rechtszekerheid worden verbeterd en de wildgroei worden voorkomen van nationale 
normen die de goede werking van de gemeenschappelijke markt kunnen verstoren.

Amendement 14
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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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 
krijgen van een verordening.

(13) Daarom 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 krijgen van een 
verordening.

Or. fr

Motivering

De wetenschap evolueert en daarom mag niet worden uitgesloten dat het in de toekomst niet 
nodig is nieuwe categorieën van levensmiddelen voor de voeding van bijzondere categorieën 
consumenten in te stellen.

Amendement 15
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis 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,
voor peuters bestemde dranken op 
melkbasis 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. 
Bovendien moet het concept "bijzondere 
voeding" behouden blijven en strikt 
beperkt worden tot producten waarvan 
kan worden aangetoond dat er specifiek 
mee kan worden voorzien in de bijzondere 
voedingsbehoeften van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, die anders op grond 
van de geldende Europese wetgeving niet 
op de markt zouden kunnen worden 
gebracht.

Or. fr

Motivering

Groeimelk voor peuters van 1 tot 3 jaar is een product dat speciaal ontworpen is om in de 
voedingsbehoeften van deze peuters te voorzien en moet voldoen aan zeer strenge 
voedselveiligheidsmaatregelen, met name wat het gehalte aan residuen van pesticiden betreft. 
Voor voeding voor kinderen van 1 tot 3 jaar moet het veiligheidsniveau gelden dat momenteel 
geldt voor zuigelingenvoeding.
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Amendement 16
Amalia Sartori

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, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis 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, 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 en voeding voor medisch 
gebruik, rekening houdend met Richtlijn 
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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.

Or. en

Motivering

Het begrip "voor bijzonder voeding bestemde levensmiddelen" moet weer worden 
opgenomen. Met deze opname kunnen criteria worden vastgesteld om peuters te beschermen 
met betrekking tot de vereisten op het gebied van voeding en voedselveiligheid die specifiek 
zijn voor de leeftijdsgroep, bijvoorbeeld beperkingen inzake de toevoeging van nutriënten, 
microbiologische gevaren en verontreinigingen. Als de producten in kwestie niet worden 
opgenomen, zullen zij worden behandeld als algemene levensmiddelen en dus vallen onder de 
voedings- en zuiverheidheidscriteria voor de volwassenenpopulatie, die niet altijd adequaat 
zijn voor kinderen tussen 12 en 36 maanden.

Amendement 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 
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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.

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 voeding 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 voeding 
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

Amendement 18
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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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
en Verordening (EG) nr. 41/2009 van de 
Commissie.
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Or. fr

Amendement 19
Henri Weber

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 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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 

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

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 voeding 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 21
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Gelet op de kwetsbaarheid van de 
categorieën van personen waarop deze 
verordening betrekking heeft, is het van 
essentieel belang dat een aantal stoffen 
dat erkend is als schadelijk, niet tot de 
samenstelling van voor deze categorieën 
bestemde voeding mag behoren. Hetzelfde 
geldt op grond van het voorzorgsprincipe 
voor stoffen die een risico inhouden, maar 
waarvoor wetenschappelijke onzekerheid 
bestaat. Er moet een lijst worden 
opgesteld en bijgehouden van stoffen die 
bij de vervaardiging van onder deze 
verordening vallende levensmiddelen 
streng verboden zijn.
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Or. fr

Amendement 22
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Gebruik van pesticiden, genetisch 
gemodificeerde organismen en palmolie is 
bij de productie van levensmiddelen die 
bedoeld zijn voor de vervaardiging van de 
onder deze verordening vallende voeding 
verboden. Ook het gebruik van 
nanomateriaal is bij de vervaardiging van 
de onder deze verordening vallende 
voeding verboden.

Or. fr

Motivering

Er mag niet worden vergeten dat de onder deze verordening vallende levensmiddelen bestemd 
zijn voor kwetsbare groepen als zuigelingen, peuters en zieken, zodat moet worden gezorgd 
voor een hoog beschermingsniveau van de gezondheid, door schadelijke of potentieel 
schadelijke stoffen te verbieden.

Amendement 23
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Ook voor de verpakking van 
de onder deze verordening vallende 
levensmiddelen moet een hoog 
beschermingsniveau van de gezondheid 
van de consumenten gegarandeerd zijn en 
deze verpakking mag geen stoffen 
bevatten die de hormoonhuishouding 
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ontregelen, bijvoorbeeld bisfenol-A of 
andere verbindingen die een 
gezondheidsrisico inhouden.

Or. fr

Amendement 24
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quinquies) Door de EFSA en de 
bevoegde nationale autoriteiten moet een 
geregelde evaluatie voor de bijwerking 
van de verboden stoffen worden 
uitgevoerd, met name op basis van nieuwe 
gegevens en van ontwikkelingen op het 
gebied van de wetenschap en de 
regulering in de lidstaten van de Unie of 
op internationaal niveau.

Or. fr

Amendement 25
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie moet strengere 
regels vaststellen voor reclame, marketing 
en promotie in verband met voeding die 
bedoeld is voor zuigelingen en peuters.

Or. en
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Amendement 26
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(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.
Rekening houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, met name 
op het gebied van risicobeoordeling, en
met 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.
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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 27
Françoise Grossetête

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 

(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 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, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis 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 en de 
procedure voor het in de handel brengen
van levensmiddelen die het resultaat zijn 
van wetenschappelijke en technologische 
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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.

innovatie vast te stellen voor de onder deze
verordening vallende categorieën 
levensmiddelen, waaronder 
etiketteringsvoorschriften ter aanvulling of 
afwijking van de bepalingen van Richtlijn 
2000/13/EG, 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

Motivering

Groeimelk voor peuters van 1 tot 3 jaar is een product dat speciaal ontworpen is om in de 
voedingsbehoeften van deze peuters te voorzien en moet voldoen aan zeer strenge 
voedselveiligheidsmaatregelen, met name wat het gehalte aan residuen van pesticiden betreft.
Voor voeding voor kinderen van 1 tot 3 jaar moet het veiligheidsniveau gelden dat momenteel 
geldt voor zuigelingenvoeding.

Amendement 28
Amalia Sartori

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 

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

opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding, voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis 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, 
Richtlijn 1996/8/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 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

Motivering

Het begrip "voor bijzonder voeding bestemde levensmiddelen" moet weer worden 
opgenomen. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat voor de producten in kwestie de 
strengste veiligheidsvoorschriften gelden wat nutriënten, microbiologische gevaren, 
pesticiden en verontreinigingen en kleur- en zoetstoffen betreft. Als de producten in kwestie 
niet in het toepassingsgebied worden opgenomen, zullen zij worden behandeld als algemene 
levensmiddelen en dus vallen onder de voedings- en zuiverheidheidscriteria voor de 
volwassenenpopulatie, die niet adequaat zijn voor kinderen tussen 12 en 36 maanden.

Amendement 29
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 voeding voor personen met een 
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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.

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 voeding 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 31
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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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 
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. De 
Commissie moet bevoegdheid worden 
verleend voor de vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie om deze lijst te 
actualiseren.

Or. fr

Amendement 32
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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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 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 
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 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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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 
vitaminen, mineralen, aminozuren en 
andere 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 voeding 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.

Or. en
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Amendement 34
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Overeenkomstig het advies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (SCENIHR) over de 
risicobeoordeling van producten van 
nanotechnologieën van 19 januari 2009 
bestaat er onvoldoende informatie over de 
risico's in verband met technisch 
vervaardigde nanomaterialen en zijn de 
bestaande testmethoden mogelijk 
ontoereikend om alle kwesties in verband 
met technisch vervaardigde nanomaterialen 
te behandelen. Daarom moeten technisch 
vervaardigde nanomaterialen niet worden 
opgenomen in de EU-lijst voor de onder 
deze verordening vallende categorieën 
levensmiddelen, tenzij door de EFSA een 
evaluatie wordt uitgevoerd.

(21) Overeenkomstig het advies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (SCENIHR) over de 
risicobeoordeling van producten van 
nanotechnologieën van 19 januari 2009 
bestaat er onvoldoende informatie over de 
risico's in verband met technisch 
vervaardigde nanomaterialen en zijn de 
bestaande testmethoden mogelijk 
ontoereikend om alle kwesties in verband 
met technisch vervaardigde nanomaterialen 
te behandelen. Gelet op de kwetsbaarheid 
van de groepen waarvoor de onder deze 
verordening vallende levensmiddelen zijn 
bestemd, moeten technisch vervaardigde 
nanomaterialen niet worden opgenomen in 
de EU-lijst voor de onder deze verordening 
vallende categorieën levensmiddelen.

Or. fr

Amendement 35
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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. Voor de coherentie en ter 
vereenvoudiging van het wettelijke kader 
moet de Commissie uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 worden 
opgedragen om ook 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
voor de regulering 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 in deze zin worden 
gewijzigd en de nodige 
uitvoeringsvoorschriften moeten door de 
Commissie worden goedgekeurd, voordat 
deze verordening van toepassing wordt. De 
uitvoeringshandeling in kwestie moet de 
vermeldingen "glutenvrij" en "met zeer 
laag glutengehalte" op levensmiddelen en 
de bijbehorende gebruiksvoorwaarden 
daarvan, met precisering van de 
doelgroep, als geregeld krachtens 
Verordening (EG) nr. 41/2009,
handhaven, en daarmee hetzelfde niveau 
van consumentenbescherming bieden.

Or. fr

Motivering

Personen met een glutenintolerantie moeten een regelgevingskader kunnen genieten dat aan 
hun specifieke behoeften is aangepast
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Amendement 36
Henri Weber

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. 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.

(26) Momenteel mogen de vermeldingen
"glutenvrij" of "met zeer laag 
glutengehalte" uit hoofde van artikel 3 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 levensmiddelen 
bestemd voor bijzondere voeding voor 
personen met een glutenintolerantie 
worden gebruikt. Uit hoofde van artikel 4 
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 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 vermelding 
"met zeer laag glutengehalte" niet voor 
dergelijke levensmiddelen worden 
gebruikt. Deze levensmiddelen voor 
bijzondere voeding voor personen met een 
glutenintolerantie worden in deze 
verordening 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. Een en ander 
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 
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de vermelding "glutenvrij" voor 
levensmiddelen voor normaal gebruik 
moeten in Verordening (EG) nr. 41/2009 
worden gehandhaafd.

Or. fr

Amendement 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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. 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.

(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 van de Commissie betreffende de 
samenstelling en de etikettering van 
levensmiddelen die geschikt zijn voor 
personen met een glutenintolerantie
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 van de Commissie betreffende de 
samenstelling en de etikettering van 
levensmiddelen die geschikt zijn voor 
personen met een glutenintolerantie 
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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blijven in deze verordening vermeld, 
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

Amendement 38
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Er moet een strengere definitie 
worden ingevoerd voor de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten, 
aangezien deze producten, als zij worden 
gebruikt onder medisch toezicht, kunnen 
worden beschouwd als voeding voor 
medisch gebruik. Claims inzake 
gewichtsvermindering moeten gefundeerd 
zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1924/2066.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te garanderen 
worden op het niveau van de lidstaten 
adequate procedures vastgesteld voor 
controles zowel op het gebied van 
gezondheid als wat de samenstelling 
betreft, zowel vóór als na het in de handel 
brengen.

Or. fr

Amendement 40
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Er zijn toereikende 
overgangsmaatregelen nodig om de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
in staat te stellen zich aan de voorschriften 
van deze verordening aan te passen,

(29) De Commissie neemt de nodige 
adequate maatregelen om voor de 
rechtszekerheid te zorgen die bij de 
overschakeling naar deze verordening
nodig is en de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven in staat te stellen 
zich aan de voorschriften van deze 
verordening aan te passen,

Or. pt

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de aanpassingen in de regelgeving waarin in het kader van 
dit voorstel wordt voorzien, leiden tot een rechtsvacuüm, zij het tijdelijk.

Amendement 41
Françoise Grossetête
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Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Er moet worden voorzien in een 
procedure om het tijdelijk in de handel 
brengen mogelijk te maken van 
levensmiddelen die het resultaat zijn van 
wetenschappelijke en technologische 
innovatie, om de vruchten van het 
onderzoek van bedrijven te valoriseren in 
afwachting van de aanpassing van de 
specifieke richtlijn in kwestie. Ter wille 
van de bescherming van de gezondheid 
van de consumenten kan evenwel slechts 
toestemming voor het in de handel 
brengen worden verleend na raadpleging 
van de EFSA.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk de bedrijven in de sector zo goed mogelijk te sturen wat de te ondernemen 
acties betreft, om ervoor te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke 
voedingsbehoeften van kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen de groepen in kwestie snel 
de voordelen genieten van de relevante technische en wetenschappelijk vooruitgang.

Amendement 42
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Teneinde de toegang tot de markt 
te vergemakkelijken voor operatoren, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, die levensmiddelen die 
het resultaat zijn van wetenschappelijke 
en technologische innovatie, in de handel 
willen brengen, moet de Commissie in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
belanghebbenden richtsnoeren vaststellen 
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voor de procedure voor het tijdelijke in de 
handel brengen van levensmiddelen die 
het resultaat van wetenschappelijke en 
technologische innovatie zijn.

Or. fr

Amendement 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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) biedt, met name ten aanzien van "levensmiddelen voor personen met een 
glutenintolerantie", zijn geschrapt ten nadele van coeliakiepatiënten.

Amendement 44
Henri Weber

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. fr
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Amendement 45
Henri Weber

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 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voeding voor personen met een 
glutenintolerantie

Or. en

Amendement 47
Amalia Sartori

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
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Motivering

Voor peuters bestemde dranken op melkbasis zijn extra samengestelde producten met een 
hoge voedingswaarde die voorzien in de voedingsbehoeften van jonge kinderen tussen de 12 
en 36 maanden. Als deze producten van de verordening 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. 

Amendement 48
Françoise Grossetête

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. fr

Motivering

Groeimelk voor peuters van 1 tot 3 jaar is een product dat speciaal ontworpen is om in de 
voedingsbehoeften van deze peuters te voorzien en moet voldoen aan zeer strenge 
voedselveiligheidsmaatregelen, met name wat het gehalte aan residuen van pesticiden betreft.
Voor voeding voor kinderen van 1 tot 3 jaar moet het veiligheidsniveau gelden dat momenteel 
geldt voor zuigelingenvoeding.

Amendement 49
Henri Weber

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 
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personen met een glutenintolerantie;

Or. fr

Amendement 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "voeding voor personen met een 
glutenintolerantie": voor bijzonder 
nutritioneel gebruik bestemde voeding die 
speciaal wordt geproduceerd, bereid en/of 
verwerkt om te voldoen aan de speciale 
voedingsbehoeften van personen met een 
glutenintolerantie;

Or. en

Amendement 51
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "product in voorverpakking": 
geheel dat bestaat uit een product en de 
afzonderlijke verpakking waarin dit 
product is verpakt vóór de verkoop ervan; 

Or. da

 (Zie formulering in Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar 

gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen)
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Amendement 52
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) "product in voorverpakking": 
product dat in afwezigheid van de koper 
in een verpakking, van welke aard dan 
ook, is verpakt op een zodanige wijze dat 
de hoeveelheid van het product dat in de 
verpakking aanwezig is, een vooraf 
gekozen waarde heeft en niet kan worden 
gewijzigd zonder een opening of 
aantoonbare verandering in de 
verpakking aan te brengen.

Or. da

(Zie formulering in Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar 

gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen)

Amendement 53
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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



PE480.536v01-00 40/63 AM\889163NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 "voeding voor personen met 
een glutenintolerantie" aan te passen aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de relevante 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

Or. en

Amendement 55
Henri Weber

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 

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 
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gebruik" aan te passen aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang en de 
relevante ontwikkelingen op internationaal 
niveau.

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 56
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Controle

De bevoegde nationale autoriteiten 
moeten zorgen voor de instelling van een 
adequaat controlesysteem om te zorgen 
voor de naleving door de marktspelers van 
de met deze richtlijn vastgestelde 
voorschriften en de gezondheidsnormen. 

Or. fr

Amendement 57
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Voorzorgsbeginsel

Wanneer er na een beoordeling van de 
beschikbare wetenschappelijke informatie 
gegronde redenen zijn voor bezorgdheid 



PE480.536v01-00 42/63 AM\889163NL.doc

NL

over het mogelijke bestaan van 
ongewenste effecten, maar er nog 
wetenschappelijke onzekerheid bestaat, 
kunnen de nodige voorlopige maatregelen 
voor risicobeheer worden genomen om 
een hoog beschermingsniveau te 
garanderen van de in deze verordening 
bedoelde kwetsbare bevolkingsgroepen.

Or. fr

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

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, 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 op 
medisch gebied algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens.

Or. ro

Amendement 59
Michèle Rivasi

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, 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. Zij mogen 
met name geen residuen van pesticiden, 
geen genetisch gemodificeerde 
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organismen, geen palmolie en geen 
nanomateriaal bevatten.

Or. fr

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

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, lid 1, bedoelde 
levensmiddelen mogen geen stoffen 
bevatten die de gezondheid van de 
personen voor wie zij zijn bestemd, in 
gevaar kunnen brengen.

Or. ro

Amendement 61
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

Motivering

De etikettering van de levensmiddelencategorieën waarop deze verordening betrekking heeft 
en de reclame ervoor, moeten gebaseerd zijn op gegevens die verkregen zijn volgens 
wetenschappelijke methoden die kunnen worden beoordeeld en gevalideerd door een 
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onafhankelijk organisme, in dit geval de EFSA.

Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 duidelijke en 
volledige informatie aan de consument en 
mogen niet misleidend zijn.

Or. ro

Amendement 63
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de etikettering en presentatie 
van levensmiddelen voor normale 
consumptie en in de reclame hiervoor is 
het gebruik 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, lid 
1 en 2, omschreven producten betreft.

Or. en
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Motivering

Een soortgelijke bepaling moet 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. Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen 
moeten duidelijk worden onderscheiden van levensmiddelen voor normale consumptie. Alleen
bij normale levensmiddelen met goedgekeurde voedings- of gezondheidsclaims mag 
informatie over de geschiktheid ervan bij bepaalde aandoeningen worden toegestaan.

Amendement 64
Henri Weber

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. fr

Amendement 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 

4. Lid 3 verhindert niet de verspreiding 
van nuttige informatie of aanbevelingen die
uitsluitend bedoeld zijn voor personen met 
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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.

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 66
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 verantwoordelijkheid voor de 
verspreiding van nuttige informatie of 
aanbevelingen in verband met de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën 
levensmiddelen behoort uitsluitend toe 
aan 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 op 
onafhankelijke wijze kunnen worden 
gecontroleerd.

Or. pt

Motivering

Alle informatie over de levensmiddelencategorieën in kwestie die wordt verspreid op passieve 
wijze (bijvoorbeeld via internet), moet zijn opgesteld door erkende beroepsbeoefenaars en 
gebaseerd zijn op controleerbare wetenschappelijke gegevens.

Amendement 67
Michèle Rivasi
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De samenstelling van het recipiënt 
en de verpakking van de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde levensmiddelen moet een hoog 
beschermingsniveau garanderen van de 
bevolkingsgroepen waarvoor deze 
levensmiddelen zijn bestemd. Zij mogen 
geen stoffen bevatten die de 
hormoonhuishouding ontregelen, 
bijvoorbeeld bisfenol-A, of andere stoffen 
die de gezondheid kunnen schaden.

Or. fr

Amendement 68
Amalia Sartori

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 
levensmiddelen die onder artikel 1, lid 1, 
vallen, vast te stellen onder inachtneming 
van het volgende:

Or. en
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Motivering

Voor levensmiddelen die in het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet 
aanzienlijke extra informatie worden verstrekt om veilig gebruik ervan te garanderen. Het is 
van cruciaal belang dat veilige en gevalideerde producten die in het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen, tijdig op de markt kunnen worden gebracht. Aangezien de producten 
die momenteel op de markt zijn, aan de voor peuters vastgestelde voedselveiligheidscriteria 
voldoen, moeten de bepalingen in kwestie behouden blijven 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 69
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 en Richtlijn 
1999/21/EG, met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en met de 
resultaten van nieuwe 
risicobeoordelingen, alsmede met 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel
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 70
Henri Weber

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 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 levensmiddelen van 
artikel 1, lid 1, vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

Or. fr

Amendement 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 levensmiddelen die 
onder artikel 1, lid 1, vallen, vast te stellen 
onder inachtneming van het volgende:

Or. en
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Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 en Richtlijn 
1999/21/EG en de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, wordt de 
Commissie gemachtigd om uiterlijk op 
[één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
verordeningen vast te stellen onder 
inachtneming van het volgende:

Or. ro

Amendement 73
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bijzondere voorschriften inzake het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in voor 
de productie van dergelijke levensmiddelen 
bedoelde landbouwproducten en inzake de 
residuen van bestrijdingsmiddelen in 
dergelijke levensmiddelen;

b) de aanwijzing van stoffen die moeten 
worden verboden bij de vervaardiging van
voor de productie van dergelijke 
levensmiddelen bedoelde 
landbouwproducten, in de 
eindsamenstelling van deze 
levensmiddelen en in de samenstelling van 
de verpakking ervan;

Or. fr
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Amendement 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bijzondere beperkingen wat het 
materiaal van de verpakking van de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde levensmiddelen 
betreft;

Or. en

Motivering

De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om stoffen in de verpakking van levensmiddelen 
voor zuigelingen en kinderen die een effect op het product kunnen hebben vóór dit wordt 
geconsumeerd, te controleren of te verbieden, bijvoorbeeld BPA in de binnendeklaag van 
recipiënten voor volledige zuigelingenvoeding, die in het product kan uitlekken.

Amendement 75
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de afwijkingen van de in artikel 13, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten 
vastgestelde minimale lettergrootte en van 
andere leesbaarheidsvoorschriften, als 
gevolg van de aanvullende specifieke 
voorschriften inzake verplichte informatie 
die op de etiketten van de in artikel 1, lid 
1, van deze verordening bedoelde 
levensmiddelen moet worden vermeld;

Or. en
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Motivering

De specifieke etiketteringsvoorschriften voor de productgroepen in kwestie zullen worden 
geëvalueerd en herzien via gedelegeerde handelingen. Op dat moment moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften inzake consumenteninformatie en leesbaarheid die voor 
deze producten gelden en die een afwijking van de minimale lettergrootte en van andere voor 
algemene voeding vastgestelde leesbaarheidsvoorschriften nodig kunnen maken.

Amendement 76
Amalia Sartori

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 in artikel 1, lid 1, bedoelde 
voeding die het resultaat is van 
wetenschappelijke en technologische 
innovatie en die niet beantwoordt aan de 
in de gedelegeerde verordeningen 
vastgestelde samenstellingsregels;

Or. en

Motivering

Voor levensmiddelen die in het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet 
aanzienlijke extra informatie worden verstrekt in vergelijking met de algemene voorschriften 
inzake voedingsetikettering, om veilig gebruik ervan te garanderen. De specifieke 
etiketteringsvoorschriften voor de productgroepen in kwestie zullen worden geëvalueerd en 
herzien via gedelegeerde handelingen. Op dat moment moet rekening worden gehouden met 
de specifieke behoeften inzake consumenteninformatie en leesbaarheid die voor deze 
producten gelden en die een afwijking van de minimale lettergrootte en van andere voor 
algemene voeding vastgestelde leesbaarheidsvoorschriften nodig kunnen maken.

Amendement 77
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) 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

Motivering

Voor levensmiddelen die in het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet 
aanzienlijke extra informatie worden verstrekt in vergelijking met de algemene voorschriften 
inzake voedingsetikettering, om veilig gebruik ervan te garanderen. 

Amendement 78
Michèle Rivasi

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 en met de 
resultaten van nieuwe 
risicobeoordelingen, alsmede met 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel
werkt de Commissie de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde verordeningen bij 
overeenkomstig artikel 15.

Or. fr

Amendement 79
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om mogelijk te maken dat voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen die het 
resultaat zijn van wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang, snel in de 
handel worden gebracht, kan de 
Commissie na raadpleging van de EFSA 
toestemming verlenen voor het in de 
handel brengen voor een periode van twee 
jaar van levensmiddelen die niet voldoen 
aan de met deze verordening en de 
gedelegeerde verordeningen vastgestelde 
samenstellingsvoorschriften voor de 
groepen voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen van artikel 1, lid 1. Deze 
maatregelen worden vastgesteld volgens 
de delegatieprocedure van artikel 15.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang dat de innovatieclausule van Richtlijn 2009/39/EG betreffende 
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen opnieuw wordt ingevoegd. Deze momenteel 
weinig gevolgde procedure moet worden vergemakkelijkt, om ervoor te zorgen dat de 
consument snel over aangepaste producten kan beschikken.

Amendement 80
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 2, onder b), bedoelde 
aanwijzing van stoffen die moeten worden 
verboden, kan geïnitieerd worden door de
Commissie of het gevolg zijn van een door 
een lidstaat geformuleerd verzoek.

Or. fr
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Amendement 81
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Voor peuters bestemde melk

Vóór het einde van de in artikel 18, lid 1, 
bepaalde overgangsperiode dient de 
Commissie na raadpleging van de EFSA 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in over de wenselijkheid van 
speciale bepalingen betreffende de 
samenstelling en de etikettering van voor 
peuters bestemde dranken op melkbasis, 
eventueel vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel.

Or. fr

Motivering

Om een hoge mate van bescherming te blijven bieden aan een groep bijzonder kwetsbare 
consumenten, is het nuttig een wetenschappelijk advies te vragen aan de EFSA over de 
wenselijkheid van de opname van specifieke samenstellings- en etiketteringsvoorschriften 
voor de melk in kwestie in de gedelegeerde handelingen van de Commissie.

Amendement 82
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij vormen op grond van het beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal geen 
veiligheidsprobleem voor de gezondheid 
van de consument; en

a) op grond van het beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal vormen 
zij geen veiligheidsprobleem voor en 
hebben zij een bewezen gunstig effect op
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de gezondheid van de consument;

Or. fr

Amendement 83
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 15 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.

Or. fr

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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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 zes maanden 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.

Or. ro

Amendement 85
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een stof reeds in de EU-lijst is 
opgenomen en er een significante 
verandering in de productiemethoden 
plaatsvindt of de deeltjesgrootte wordt 
gewijzigd, bijvoorbeeld via de 
nanotechnologie, wordt de door deze 
nieuwe methoden bereide stof als een 
andere stof beschouwd en wordt de EU-
lijst dienovereenkomstig gewijzigd voordat 
de stof in de Unie in de handel kan 

Schrappen
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worden gebracht.

Or. fr

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 3, en artikel 10 van 
deze verordening bedoelde delegatie van 
bevoegdheden wordt met ingang van
[datum van inwerkingtreding van de 
basiswetgevingshandeling of een andere 
door de wetgever vastgestelde datum] voor
onbepaalde tijd verleend.

2. De in artikel 2, lid 3, en artikel 10 van 
deze verordening bedoelde delegatie van 
bevoegdheden wordt met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening voor vijf jaar verleend. De 
Commissie dient uiterlijk zes maanden 
vóór het einde van de periode van vijf jaar 
een verslag over de gedelegeerde 
bevoegdheden in. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd voor telkens dezelfde periode, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van de lopende periode tegen deze 
verlenging verzet.

Or. ro

Amendement 87
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 3, en artikel 10 van 
deze verordening bedoelde delegatie van 
bevoegdheden wordt met ingang van
[datum van inwerkingtreding van de 
basiswetgevingshandeling of een andere 

2. De in artikel 10 en artikel 11 van deze 
verordening bedoelde delegatie van 
bevoegdheden wordt met ingang van
[datum van inwerkingtreding van de 
basiswetgevingshandeling of een andere 
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door de wetgever vastgestelde datum] voor
onbepaalde tijd verleend.

door de wetgever vastgestelde datum] voor
5 jaar verleend.

Or. fr

Amendement 88
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op het einde van de in 
artikel 18, lid 1, vastgestelde 
overgangsperiode dient de Commissie na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de wenselijkheid van speciale 
voorschriften voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis, wat de nutritionele 
behoeften, het consumptiepatroon, de 
nutritionele inname en de niveaus van 
blootstelling van peuters aan 
verontreinigingen en pesticiden betreft, 
rekening houdend met de diverse 
wetgeving die van toepassing is voor 
normale voeding 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:
a) zij besluit dat er geen speciale 
voorschriften voor de samenstelling en 
etikettering van voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis nodig zijn;
b) zij dient volgens de procedure van 
artikel 114 van het VWEU passende 
voorstellen voor wijziging van deze 
verordening in en wijzigt de relevante 
gedelegeerde handelingen door de 
bedoelde speciale voorschriften hierin op 
te nemen, overeenkomstig dit artikel.
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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). Er 
bestaat evenwel geen consensus in de EU-lidstaten over de vraag hoe de producten in kwestie 
moeten worden gereguleerd. 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 89
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 2, lid 3, en artikel 
10 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt pas in werking als noch het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum van 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt tegen de gedelegeerde 
handeling, of als zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van deze termijn heeft 
meegedeeld niet voornemens te zijn 
bezwaar te maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met twee maanden worden 
verlengd.

5. Een krachtens artikel 10 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving
van die handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, 
of als zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van deze termijn heeft meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

Or. fr

Amendement 90
Henri Weber
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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. fr

Amendement 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 92
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Wijziging van Verordening (EU) nr. 

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

Or. fr

Motivering

Personen met een glutenintolerantie moeten een regelgevingskader kunnen genieten dat aan 
hun specifieke behoeften is aangepast

Amendement 93
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Voeding die is afgestemd op grote 

spierinspanning 
Uiterlijk op 1 juli 2015 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in om te beoordelen 
of de regels inzake de samenstelling en de 
etikettering van voeding die is afgestemd 
op grote spierinspanning, moeten worden 
geharmoniseerd. De Commissie kan dit 
verslag vergezeld laten gaan van 
voorstellen om de desbetreffende 
wetgeving van de Unie te wijzigen.

Or. fr

Motivering

De Commissie moet een verslag indienen over de vraag of de bepalingen betreffende de 
samenstelling en de etikettering van voeding die is bedoeld voor een grote spierinspanning, 
moeten worden geharmoniseerd, gelet op het feit dat de consument moet worden beschermd 
en dat de gemeenschappelijke markt goed moet functioneren.
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Amendement 94
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de criteria voor het 
niveau van bepaalde verontreinigingen 
dat is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1881/2006, zijn de in Verordening (EG) 
nr. 2073/2005 vastgestelde 
microbiologische criteria gedurende de in 
lid 1 bepaalde overgangsperiode van 
toepassing op voor peuters bestemde 
dranken op melkbasis die momenteel in 
de handel zijn.

Or. fr


