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BEKNOPTE MOTIVERING

De kwestie van levensmiddelen voor personen met bijzondere voedingsbehoeften, bekend als 
parnuts-levensmiddelen (food for a particular nutritional use, levensmiddelen die bestemd zijn 
voor een specifieke voeding) krijgen binnen de wetgeving van de Europese Unie al enige tijd 
bijzondere aandacht, als gevolg van de duidelijke vraag op de markt naar de voorziening van 
veilige en gezonde voeding. Voorheen ging het om een nichemarkt, maar de parnuts-sector is 
de laatste jaren aanzienlijk gegroeid, met als gevolg onduidelijkheid, wanneer wordt 
geprobeerd tussen algemene levensmiddelen en levensmiddelen voor specifieke groepen te 
onderscheiden. Met deze ontwikkelingen wordt in het voorgestelde wetgevingskader rekening 
gehouden en daarom steunt de rapporteur de doelstellingen van het voorstel krachtig.

Algemene opmerkingen
Ondanks een aantal eerdere pogingen tot harmonisatie bestaan er tussen de wetgevingen van 
de lidstaten op het gebied van parnuts-levensmiddelen nog steeds enorme verschillen. Deze 
verschillen belemmeren het vrije verkeer van goederen, veroorzaken nodeloze regeldruk voor 
bedrijven die in de levensmiddelensector actief zijn en hinderen uiteindelijk de werking van 
de interne markt. 
De rapporteur is van mening dat soortgelijke producten op dezelfde manier moeten worden 
behandeld in de hele Europese Unie, met adequate informatie voor de consument, vrij verkeer 
van goederen en voor alle goederen gelijke mededingingsomstandigheden. Regels die 
overbodig, tegenstrijdig en potentieel conflicterend zijn geworden, moeten worden geschrapt 
en de bescherming van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen en van personen met bijzondere 
voedingsbehoeften moet gegarandeerd zijn. Een gemeenschappelijk wettelijk systeem voor 
parnuts-levensmiddelen, zoals door de Commissie wordt voorgesteld, moet daarom worden 
onthaald als grote stap in de richting van meer veiligheid en duidelijkheid zowel voor de 
consument als voor de producent.

De rapporteur is van mening dat een degelijk en gestandaardiseerd proces voor voorafgaande 
toelating voor alle levensmiddelen die bedoeld zijn voor zuigelingen en peuters, almede voor 
voeding voor bijzonder medisch gebruik, van cruciaal belang is. Om voor veiligheid en 
efficiëntie te zorgen moet een onafhankelijk orgaan hiervoor instaan op basis van actuele 
wetenschappelijke informatie (en onderzoek).
In het onderhavige voorstel worden de verantwoordelijkheid voor de kennisgeving en de 
toelatingsprocedures voor parnuts-levensmiddelen geconcentreerd bij de Commissie, die 
diverse bestaande marktbelemmeringen zal verwijderen. In verband hiermee is de rapporteur 
tevreden met de invoering van de "EU-lijst van toegelaten stoffen" (artikel 11), waarmee de 
drie bestaande afzonderlijke lijsten worden samengevoegd, met als gevolg meer duidelijkheid 
op dit specifieke gebied. Om een soepel overgangsproces te garanderen verzoekt de 
rapporteur de Commissie om de snelle invoering en geregelde bijwerking van deze lijst, 
alsmede om een gestroomlijnd proces voor opname in deze lijst (overeenkomstig artikel 11, 
lid 3).

Aspecten op het gebied van onderzoek en innovatie
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De rapporteur is van mening dat een betere EU-wetgeving op het gebied van bijzondere 
levensmiddelen moet worden aangevuld met investeringen in onderzoek en innovatie, 
aangezien deze ook tot de ontwikkeling van nieuwe en betere praktijken, producten en 
processen zullen leiden. In verband hiermee vestigt de rapporteur ook de aandacht op het feit 
dat de veiligheids- en gezondheidsaspecten van levensmiddelen zijn opgenomen in het 
hoofdstuk voedselveiligheid van het kaderprogramma van de Unie voor onderzoek en 
innovatie "Horizon 2020" en dat verdere inspanningen op het gebied van aan elkaar 
gekoppelde onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de sector van de parnuts-levensmiddelen 
ook krachtig moeten worden ondersteund. 
De wijzigingen die in de Commissietekst worden voorgesteld, bijvoorbeeld de uitsluiting van 
levensmiddelen voor diabetici, levensmiddelen met een laag glutengehalte en sportvoeding, 
alsmede de invoering van de lijst van de Unie, mogen in geen geval innovatie in de weg staan. 
De wetenschappelijke kennis op het gebied van parnuts-levensmiddelen wordt steeds beter en 
daarom moeten de procedures soepel worden gehouden, om verder onderzoek en innovatie op 
de gebieden in kwestie te bevorderen.

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)
De rapporteur wil ervoor zorgen dat wijzigingen in de wetgeving voor levensmiddelen die 
momenteel onder de kaderrichtlijn parnuts-levensmiddelen vallen, geen disproportioneel 
effect hebben op kmo's en ook niet de transparantie verminderen en/of nodeloze lasten voor 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven veroorzaken. Volgens actuele informatie wordt de 
sector van de parnuts-levensmiddelen gedomineerd door kmo's en vertoonde deze sector de 
laatste jaren een aanzienlijke groei. De rapporteur is bezorgd door de grote verschillen op het 
gebied van regeldruk tussen de lidstaten en is van mening dat gestroomlijnde regulering in 
combinatie met vereenvoudigingsmaatregelen voordelen zal opleveren voor het hele 
marktsegment.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is belangrijk dat de ingrediënten 
die bij de vervaardiging van de onder deze 
verordening vallende categorieën 
levensmiddelen worden gebruikt, voldoen 

(17) Het is belangrijk dat de ingrediënten 
die bij de vervaardiging van de onder deze 
verordening vallende categorieën 
levensmiddelen worden gebruikt, voldoen 
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aan de voedingsbehoeften van en geschikt 
zijn voor de personen voor wie zij zijn 
bestemd, en dat de geschiktheid uit 
voedingsoogpunt ervan is vastgesteld op 
grond van algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens. Die 
geschiktheid moet worden aangetoond met 
een systematisch onderzoek van de 
beschikbare wetenschappelijke gegevens.

aan de voedingsbehoeften van en geschikt 
zijn voor de personen voor wie zij zijn 
bestemd, en dat de geschiktheid uit 
voedingsoogpunt ervan is vastgesteld op 
grond van algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens. Die 
geschiktheid moet worden aangetoond met 
een systematisch en onafhankelijk 
onderzoek van de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke gegevens over de geschiktheid uit voedingsoogpunt van de bijzondere 
levensmiddelen moeten niet alleen op systematische, maar ook op onafhankelijke wijze 
worden onderzocht, om een hoge betrouwbaarheid en algemene aanvaarding van deze 
gegevens te garanderen.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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. Er moet ook worden gezorgd 
voor een duidelijke en snelle procedure, 
met behoorlijke eerbiediging van de 
bescherming van de gezondheid van de 
consument, om mogelijk te maken dat 
levensmiddelen die het resultaat zijn van 
wetenschappelijke en technologische 
innovatie, snel op de markt worden 
gebracht.

Or. en

Motivering

De gedelegeerde handelingen die omschreven worden in overweging 19, moeten er onder 
andere voor zorgen dat levensmiddelen die het resultaat zijn van wetenschappelijke en 
technologische innovatie, snel en volgens een duidelijke en tijdsefficiënte procedure op de 
markt kunnen worden gebracht.
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Amendement 3

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) Er zijn toereikende 
overgangsmaatregelen en ook assistentie 
en actuele informatie voor de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven nodig om 
deze exploitanten in staat te stellen zich 
aan de voorschriften van deze verordening 
aan te passen,

Or. en

Motivering

De toereikende overgangsmaatregelen moeten gepaard gaan met assistentie en actuele 
informatie voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, om deze exploitanten in staat te 
stellen zich aan de voorschriften van deze verordening aan te passen.

Amendement 4

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 algemeen 
aanvaarde en op onafhankelijke wijze 
beoordeelde wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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Amendement 5

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 mogen niet misleidend zijn
en:

a) verstrekken passende informatie aan de 
consument; en
b) zijn gebaseerd op het advies van 
onafhankelijke personen die 
gekwalificeerd zijn op het gebied van 
geneeskunde, voeding of geneesmiddelen, 
rekening houdend met de specifieke 
behoeften van de personen voor wie de 
levensmiddelen zijn bedoeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 6.

Amendement 6

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 voorschriften in lid 3 verhinderen 
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.



PA\883552NL.doc 9/9 PE475.941v01-00

NL

Or. en

Motivering

De formulering van artikel 9, lid 4, in het Commissievoorstel is overbodig en misleidend. Het 
is onredelijk de verspreiding van nuttige informatie te beperken tot bepaalde categorieën 
gekwalificeerde personen. De rapporteur stelt voor in plaats hiervan de voorschriften inzake 
etikettering, presentatie en reclame in artikel 9, lid 3, aan te vullen met het advies van 
onafhankelijke gekwalificeerde personen. Dit mag niet de verspreiding verhinderen 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.


