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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster geeft een opsomming van de Italiaanse en Europese regels die van toepassing zijn 
op de productie van deegwaren voor menselijke consumptie. Aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld zet zij uiteen dat voor vrijwel gelijke producten andere regels gelden. Zij 
verwijst naar de initiatieven op het gebied van betere wetgeving en verzoekt om verbetering 
van de kwaliteit van regelgeving alsook om vereenvoudiging en beperking ervan. Indienster 
beklaagt zich voorts over de gestegen prijzen van de grondstoffen (meel) voor deegwaren en 
stelt dat sommige supermarktketens deegwaren verkopen voor minder dan de productieprijs. 
Zij verdenkt hen van concurrentieverstorende praktijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Indienster verzoekt om uitleg over de interpretatie van de Italiaanse wetgeving inzake de 
productie en het in de handel brengen van meel en deegwaren (DPR 187 van 9 februari 2001
betreffende de verordening tot wijziging van de bepalingen inzake meel en deegwaren voor 
menselijke consumptie). Het verzoek betreft met name de betekenis van “deegwaren die 
geproduceerd zijn in overeenstemming met andere dan in deze verordening vervatte 
vereisten” (zie artikel 12 van de Italiaanse verordening) en de wisselwerking daarvan met de 
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EU-wetgeving betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere 
stoffen aan levensmiddelen1 en inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen2.

Er zij aan herinnerd dat er geen specifieke Gemeenschapsregels bestaan betreffende de 
productie en het in de handel brengen van meel en deegwaren. Bijgevolg heeft Italië, evenals 
de andere lidstaten, het recht om desbetreffende wetgeving te handhaven of in te voeren, 
vooropgesteld dat deze voldoet aan de bepalingen van het EG-Verdrag en het bestaande 
Gemeenschapsrecht, zoals de regels met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen, de 
toevoeging van vitaminen en mineralen, voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, 
enz.

De hierboven genoemde Italiaanse wet is in het ontwerpstadium in overeenstemming met
Richtlijn 98/34/EG aangemeld bij de Commissie en de andere lidstaten, wat vereist is voor 
alle bindende nationale bepalingen tot vaststelling van technische specificaties, met 
uitzondering van bepalingen tot omzetting van Europese wetgeving. De Commissie heeft 
geen bezwaar aangetekend tegen de goedkeuring van die wet, aangezien hij in 
overeenstemming bleek te zijn met het EG-Verdrag en het Gemeenschapsrecht.

Er zij tevens op gewezen dat de Commissie niet bevoegd is om nationale wetgeving als 
zodanig te interpreteren of de rechtsgeldigheid ervan te beoordelen, behalve waar het gaat om 
de verenigbaarheid van die wetgeving met het Gemeenschapsrecht. 

Wat betreft de wisselwerking tussen de Italiaanse wetgeving inzake deegwaren en de 
Europese wetgeving betreffende de verrijking van levensmiddelen zij vermeld dat de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot de toevoeging 
van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen, met inbegrip van deegwaren, door 
Verordening 1925/2006 worden geharmoniseerd. Deze verordening bevat met name een 
geharmoniseerde lijst van vitaminen en mineralen. Er mogen alleen stoffen worden gebruikt 
die in deze lijst worden vermeld, waaronder ook foliumzuur. Bovendien hebben de lidstaten 
de mogelijkheid om een kennisgevingsprocedure in te voeren ten behoeve van een 
doeltreffende controle van producten die op hun grondgebied in de handel worden gebracht. 
Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet een desbetreffende kennisgeving aan 
de bevoegde instantie worden gestuurd, inclusief een specimen van het voor het product 
gebruikte etiket.

De lidstaten mogen de handel in levensmiddelen die aan de voorschriften van deze 
verordening en van communautaire besluiten ter uitvoering van deze verordening voldoen, 
niet verbieden of beperken door toepassing van niet-geharmoniseerde nationale bepalingen 
betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen.

Met betrekking tot de vraag in hoeverre met vitaminen of mineralen verrijkte deegwaren 
kunnen worden beschouwd als voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen 
(dieetvoeding), zij erop gewezen dat alleen levensmiddelen die in een bepaalde 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december (PB L 404 van 
30.12.2006, blz. 26).
2 Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 (PB L 187 van 30.6.1989, blz. 27).



CM\782526NL.doc 3/4 PE423.907v01-00

NL

voedingsbehoefte van een specifieke bevolkingsgroep voorzien en duidelijk van gewone 
voedingsmiddelen kunnen worden onderscheiden, verkocht mogen worden als dieetvoeding.

Tot slot verzoekt indienster het Europees Parlement meer nadruk te leggen op Europese 
initiatieven voor een betere wet- en regelgeving, zodat de Italiaanse wetgeving er qua 
kwaliteit en vereenvoudiging op vooruit gaat.

De Europese Commissie heeft een aanvang gemaakt met een nieuwe strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving, die ertoe dient methodes te ontwikkelen voor een 
modernisering van het acquis communautaire. Met betrekking tot de 
levensmiddelenwetgeving heeft de Commissie in dit verband onder andere een voorstel 
aangenomen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten1. Het voorstel is erop gericht het
huidige juridische kader voor de voedseletikettering te moderniseren, te vereenvoudigen en te 
verduidelijken door middel van een herschikking van de verschillende horizontale 
etiketteringsbepalingen (regels inzake voedingswaarde-etikettering worden herschikt met de 
horizontale bepalingen betreffende voedseletikettering). Het gebruik van een verordening als 
rechtsinstrument ondersteunt de vereenvoudigingsdoelstelling, aangezien het garandeert dat 
alle actoren terzelfder tijd dezelfde regels moeten volgen.

De samenvoeging van Richtlijn 2000/13/EG met Richtlijn 90/496/EEG betreffende de 
voedingswaarde-etikettering tot één instrument vereenvoudigt het regelgevende kader. 
Bovendien vereenvoudigt het voorstel de structuur van Richtlijn 2000/13/EG doordat het de 
bestaande bepalingen van de huidige horizontale wetgeving inzake voedseletikettering 
herschikt en vervangt. Doordat het bepaalde specifieke beleidskwesties behandelt, zal het 
voorstel op significante wijze bijdragen tot een gemakkelijkere naleving en een grotere 
duidelijkheid voor de belanghebbenden.

Het voorstel is opgenomen in het lopende programma van de Commissie voor de actualisering 
en vereenvoudiging van het acquis communautaire en in het wetgevings- en werkprogramma 
van de Commissie, onder referentie 2006/SANCO/0012.

Wat betreft een mogelijke verstoring van de voedselvoorzieningsketen zou de Commissie in 
herinnering willen brengen dat zij in haar mededeling van maart j.l., getiteld “Het probleem 
van de stijging van de voedselprijzen aanpakken – Richtsnoeren voor maatregelen van de 
EU”3, uiting heeft gegeven aan haar bezorgdheid over de recente stijging van de groot- en 
detailhandelsprijzen voor levensmiddelen. In deze mededeling wordt een aantal initiatieven 
voorgesteld om de gevolgen van de gestegen levensmiddelenprijzen te verzachten, waaronder 
de oprichting van een taskforce die een onderzoek zal instellen naar de werking van de 
voedselvoorzieningsketen, onder andere naar de concentratie en marktsegmentatie van de 
detailhandel en de distributiesectoren in de EU. De taskforce heeft een eerste verslag over de 
situatie opgesteld, dat is verwerkt in een tweede mededeling over “Voedselprijzen in
Europa”4, die in december 2008 werd aangenomen. In deze tweede mededeling wordt een 
                                               
1 COM(2008) 40 definitief.
2 Werkdocument van de Commissie getiteld “Derde voortgangsverslag over de strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving” – COM(2009) 17.
3 COM(2008) 321 definitief.
4 COM(2008) 821.
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stappenplan voorgesteld om tot een beter werkende voedselvoorzieningsketen te komen. Het 
stappenplan omvat vijf maatregelenpakketten:

i) bevorderen van het concurrentievermogen van de voedselvoorzieningsketen; 
ii) waarborgen van een krachtige en consequente handhaving van de 

mededingingsregels en de voorschriften inzake consumentenbescherming op de 
markten van de voedselvoorzieningsketen; 

iii) toetsen van regelgeving waarvan is geconstateerd dat zij problemen kan 
opleveren voor de werking van de voedselvoorzieningsketen;

iv) verstrekken van betere informatie aan consumenten, overheidsinstanties en 
marktpartijen door een permanent Europees systeem voor de bewaking van de 
voedselprijzen en de voedselvoorzieningsketen op te zetten;

v) onderzoeken van maatregelen om speculatie op de 
landbouwgrondstoffenmarkten ten nadele van zakelijke partijen te ontmoedigen.

Wat betreft de toepassing van mededingingsregels in de levensmiddelensector moet worden 
gezegd dat concurrerende markten de beste garantie zijn voor de consument dat de 
levensmiddelenprijzen zo laag mogelijk blijven en toch een zo groot mogelijk aanbod wordt 
gewaarborgd. Het is natuurlijk belangrijk om rekening te houden met alle relevante factoren 
die van invloed zijn op deze markten, en om alle concentratiebewegingen en alle mogelijk 
concurrentieverstorende gedragingen onder de loep te nemen die de detailhandelsmarkten ten 
nadele van de consument zouden kunnen verstoren. Indien er aanwijzingen mochten zijn voor 
inbreuken op de mededingingsregels die op EU-niveau moeten worden aangepakt, zal de 
Commissie een diepgaande analyse uitvoeren en bekijken of zij actie moet ondernemen. De 
bevoegde nationale instanties kunnen eveneens stappen ondernemen tegen 
concurrentieverstorende praktijken die een inbreuk vormen op de communautaire 
mededingingsregels op een specifieke nationale markt. Zo heeft bijvoorbeeld de Italiaanse 
mededingingsautoriteit in februari 2009 een boete opgelegd aan producenten van deegwaren 
en aan brancheorganisaties omdat zij concurrentieverstorende afspraken hadden gemaakt om 
de prijzen voor deegwaren op te drijven.

Bovendien zijn er ten behoeve van een goede werking van de detailhandel andere 
beleidsmaatregelen en regelingen ingesteld (bijvoorbeeld met betrekking tot 
consumentenbescherming en eerlijke handelspraktijken), met behulp waarvan eventuele 
problemen doeltreffender kunnen worden aangepakt.

De Commissie vertrouwt erop dat deze toelichting de gewenste duidelijkheid verschaft, met 
name omtrent de stappen die tot dusver zijn ondernomen om het regelgevingskader te 
vereenvoudigen.


