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6.6.2012 A7-0059/83 

Amendement  83 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Volgens aanbevelingen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie moeten 

zuigelingen met een laag geboortegewicht 

worden gevoed met hun moeders eigen 

melk. Een klein percentage van de 

zuigelingen met een laag geboortegewicht 

en te vroeg geboren zuigelingen kan 

evenwel bijzondere voedingsbehoeften 

hebben waarin met de eigen melk van de 

moeder of met 

standaardzuigelingenvoeding niet altijd 

kan worden voorzien. Voeding voor deze 

zuigelingen moet voldoen aan de regels 

die gelden voor voeding voor medisch 

gebruik, wanneer deze voedingssoort 

wordt gekozen als meest passende 

voeding, rekening houdend met de 

specifieke medische situatie van de 

zuigeling. Voeding bestemd voor 

zuigelingen met een laag geboortegewicht 

en te vroeg geboren zuigelingen moet in 

elk geval voldoen aan de voorschriften 

van Richtlijn 2006/141/EG. 

Or. en 

Motivering 

Protecting breastfeeding in this vulnerable group of infants is particularly important. The 

percentage of low birth-weight and pre-term infants that might be considered to require 

supplements of vitamins and minerals in addition to mother's milk, principally the ones with a 

very low birth weight, is very small (e.g. the number of infants below 1500g is 1% of all UK 

births). If the formulation of the ENVI report remains unchanged, it might be interpreted as if 

low birth-weight and pre-term infants would generally or often need special formula. This is 
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not the case, and WHO clearly recommends to feed low-birth weight infants mother's own 

milk. 
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6.6.2012 A7-0059/84 

Amendement  84 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

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 bijzondere voorschriften inzake 

beperking van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in voor de productie 

van dergelijke levensmiddelen bedoelde 

landbouwproducten en inzake de residuen 

van bestrijdingsmiddelen in dergelijke 

levensmiddelen; deze voorschriften 

omvatten een verbod op het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen die werkzame 

stoffen, beschermstoffen of synergisten 

bevatten welke volgens Verordening (EG) 

nr. 1272/2008 zijn aangemerkt als 

mutageen van categorie 1A of 1B, 

carcinogeen van categorie 1A of 1B, 

toxisch voor de voortplanting van 

categorie 1A of 1B, die geacht worden 

verstorende endocriene effecten te hebben 

die schadelijke gevolgen voor de mens 

kunnen veroorzaken, of die werkzame 

stoffen zijn welke zijn goedgekeurd als 

“kandidaat voor vervanging” 

overeenkomstig artikel 24 van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor de 

productie van levensmiddelen waarnaar 

in artikel 1, lid 1, onder a) en b) wordt 

verwezen; 

Or. en 

Motivering 

In aanvulling op de algemene voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen die 

zijn neergelegd in artikel 9 van het ENVI-verslag dienen er strengere regels te gelden voor 
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voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. Zij zijn immers bijzonder gevoelig voor stoffen 

met verstorende endocriene effecten of andere toxische stoffen. Daarom mogen dergelijke 

chemische stoffen niet in het productieproces worden gebruikt. 
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6.6.2012 A7-0059/85 

Amendement  85 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Reclame voor zuigelingenvoeding 

en opvolgzuigelingenvoeding dient van 

dien aard te zijn dat de consument een 

duidelijk onderscheid kan maken tussen 

zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding en dat 

verwarring tussen deze twee categorieën 

producten wordt vermeden. De lidstaten 

hebben het recht om reclame voor 

voeding voor zuigelingen of peuters 

verder in te perken of te verbieden. 

Or. en 

Motivering 

Momenteel wordt in Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie inzake volledige 

zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding de reclame voor zuigelingenvoeding aan 

banden gelegd. Toch kan de consument worden misleid, omdat het soms moeilijk is te 

onderscheiden tussen zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding. Om het gebruik van 

"speciale" levensmiddelen voor kinderen niet te bevoordelen boven een normale, voor 

kinderen geschikte voeding moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen de reclame voor alle 

voor zuigelingen en peuters bestemde levensmiddelen verder te beperken. 
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6.6.2012 A7-0059/86 

Amendement  86 

Daciana Octavia Sârbu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Voor volledige zuigelingenvoeding 

en opvolgzuigelingenvoeding mag slechts 

reclame worden gemaakt in 

gespecialiseerde publicaties op het gebied 

van babyverzorging en in 

wetenschappelijke publicaties, en deze 

reclame mag alleen informatie van 

wetenschappelijke en feitelijke aard 

bevatten. De lidstaten mogen deze reclame 

aan verdere beperkingen onderwerpen of 

ook verbieden. Reclame voor 

zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding dient van dien 

aard te zijn dat de consument een 

duidelijk onderscheid kan maken tussen 

zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding en dat 

verwarring tussen deze twee categorieën 

producten wordt vermeden. 

Or. en 
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6.6.2012 A7-0059/87 

Amendement  87 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Esther de Lange 

namens de PPE-Fractie 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Kartika Tamara Liotard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – leden 1 en 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 11 Artikel 11 

EU-lijst van toegelaten stoffen Vaststelling van een lijst van toegelaten 

stoffen 

 1. Rekening houdend met Richtlijn 

2006/141/EG, Richtlijn 2006/125/EG en 

Verordening (EG) nr. 953/2009 wordt de 

Commissie gemachtigd uiterlijk [twee jaar 

na de datum van de inwerkingtreding van 

deze verordening] gedelegeerde 

handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 15 teneinde in 

bijlage -1 een lijst op te nemen van 

vitaminen, mineralen en andere stoffen 

die aan elke categorie van de in artikel 1, 

lid 1, bedoelde levensmiddelen kunnen 

worden toegevoegd. 

1. Vitaminen, mineralen, aminozuren en 

andere stoffen mogen aan de in artikel 1, 

lid 1, bedoelde levensmiddelen worden 

toegevoegd, mits dergelijke stoffen aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

2. Vitaminen, mineralen, aminozuren en 

andere stoffen mogen aan de in artikel 1, 

lid 1, bedoelde levensmiddelen worden 

toegevoegd, mits dergelijke stoffen aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij vormen op grond van het beschikbare 

wetenschappelijke bewijsmateriaal geen 

a) zij vormen op grond van het algemeen 

erkende en middels collegiale toetsing 
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veiligheidsprobleem voor de gezondheid 

van de consument; en 

beoordeelde, beschikbare 

wetenschappelijke bewijsmateriaal geen 

veiligheidsprobleem voor de gezondheid 

van de consument;  

b) zij zijn beschikbaar voor gebruik door 

het menselijke lichaam. 

b) zij zijn beschikbaar voor gebruik door 

het menselijke lichaam; 

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. 

b bis) zij zijn geschikt voor het 

nutritioneel gebruik waarvoor zij bedoeld 

zijn; 

b ter) zij hebben, op basis van het 

algemeen erkende wetenschappelijke 

bewijsmateriaal, een nutritioneel of 

fysiologisch effect. 

2 bis. Voor de in lid 2 bedoelde stoffen die 

uit technisch vervaardigde 

nanomaterialen bestaan, zijn de volgende 

aanvullende voorwaarden van toepassing: 

a) er is aangetoond dat aan de 

voorwaarde in lid 2, onder a) is voldaan, 

aan de hand van adequate testmethoden; 

en 

b) de voedingswaarde en geschiktheid 

ervan voor de personen voor wie zij 

bestemd zijn, is aangetoond. 

(De vervanging van de term “EU-lijst” door “bijlage -1” geldt voor de hele tekst. Bij 

aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.) 

(Lid 1 van de tekst van de Commissie is lid 2 geworden en lid 2 van de tekst van de 

Commissie is lid 1 geworden, met wijzigingen.) 

Or. en 

Motivering 

For reasons of legal certainty and transparency, vitamins, minerals and other substances 

should be included in an Annex to the Regulation itself and not in a separate document which 

is not part of the Regulation. This would also ensure that the Regulation is continually 

updated and amended (automatically upon the inclusion of a substance), and would thus 

render a separate list unnecessary. This Annex should be supplemented and updated through 

delegated acts. 

Given the fact that in Article 4(3) of the Directive 2009/39/EC the Regulatory Procedure with 

Scrutiny was used for establishing and updating the list, which ensured that Parliament was 

able to "veto" an inclusion or update, it cannot be acceptable for EP to use implementing 

acts, which do not provide for such a possibility, for exactly the same power of establishing 
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and updating the list of substances. 

 


