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PR_COD_2app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing en tot intrekking van Richtlijn 
92/52/EEG van de Raad, de Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG, 
2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de 
Commissie
(05394/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05394/2013 – C7-0133/2013),

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Italiaanse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 oktober 20111,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig 
artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing (COM(2013)0241),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt2 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0353),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 72 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0191/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaring van de Commissie;

3. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te 

1 PB C 24 van 28.1.2012, blz. 119.
2 Aangenomen teksten van 14.6.2012, P7_TA(2012)0255.
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ondertekenen;

5. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie
over bestrijdingsmiddelen

Bij de uitvoering van artikel 10, lid 2, onder b), zal de Commissie bijzondere aandacht 
besteden aan bestrijdingsmiddelen die werkzame stoffen, beschermstoffen en synergistische 
middelen bevatten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld als 
mutagene stof van categorie 1A of 1B, kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B, voor 
de voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B, of die worden geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te bezitten die schadelijk kunnen zijn voor de mens, of 
die zeer toxisch zijn, of die kritische effecten, met name ontwikkelingsneurotoxische of 
-immunotoxische effecten, kunnen veroorzaken, met als doel het gebruik daarvan uiteindelijk 
te vermijden. 
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TOELICHTING

Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire 
vergadering op 14 juni 2012 zijn informele onderhandelingen met het Cypriotische 
voorzitterschap gestart om vroeg in tweede lezing een akkoord te bereiken. Na drie rondes 
van de triloog bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad op 
14 november 2012 overeenstemming over het dossier. De tekst van de overeenkomst is aan 
ENVI voorgelegd voor goedkeuring op 18 december 2012 en werd met een overgrote 
meerderheid aangenomen. Op basis van de goedkeuring in ENVI beval de voorzitter van de 
commissie in zijn brief van dezelfde dag aan de voorzitter van het Coreper de plenaire 
vergadering aan zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste 
lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad goedkeuring aan zijn 
standpunt in eerste lezing en bekrachtigde het de overeenkomst op 22 april 2013.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van 
de triloog bereikte overeenkomst beveelt de rapporteur de commissie aan er zonder verdere 
wijzigingen mee in te stemmen. De rapporteur vestigt bijzondere aandacht op de onderstaande 
elementen van het compromis:

 Gluten

Krachtens de overeenkomst vallen levensmiddelen voor mensen die geen gluten verdragen 
niet onder het toepassingsgebied van de verordening. Vermeldingen dat levensmiddelen 
glutenvrij zijn of een kleine hoeveelheid gluten bevatten, vallen onder de verordening 
betreffende verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Verordening (EU) 
nr. 1169/2011). Er zal een tweetrapsprocedure nodig zijn: eerst een gedelegeerde handeling 
zoals bedoeld in artikel 36, lid 4, van de genoemde verordening om ook de afwezigheid of de 
gereduceerde aanwezigheid van gluten onder de vrijwillige voedselinformatie op te nemen; 
daarnaast een uitvoeringshandeling zoals bedoeld in artikel 36, lid 4, van de genoemde 
verordening om de details te regelen. De compromistekst van de desbetreffende overweging 
zorgt ervoor dat de toekomstige uitvoeringshandeling ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming handhaaft als het beschermingsniveau dat mensen die geen gluten verdragen op 
dit moment genieten.

 Lactose

Voor vermeldingen over de afwezigheid of gereduceerde aanwezigheid van lactose geldt 
dezelfde tweetrapsprocedure als voor gluten. De compromistekst van de desbetreffende 
overweging zorgt ervoor dat bij de opstelling van de nieuwe regels rekening wordt gehouden 
met het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid van 10 september 2010 over 
lactosedrempels.

 Sportvoedsel

Voor sportmensen bedoeld voedsel valt niet onder het toepassingsgebied van de verordening. 
Na overleg met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal de Commissie een rapport 
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opstellen over de noodzaak van speciale bepalingen voor dit soort voedsel; bij dat verslag kan 
een wetgevingsvoorstel worden gevoegd.

 De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing vallen onder 
het toepassingsgebied van de verordening. De compromistekst waarborgt dat om misbruik 
van de regels en oneerlijke marketingpraktijken door levensmiddelenproducenten te 
vermijden alleen levensmiddelen die de dagelijkse voeding volledig vervangen onder het 
toepassingsgebied vallen; dieetsnackrepen en vergelijkbare producten vallen dus niet onder 
het toepassingsgebied van deze verordening. De caloriewaarden staan in de overweging. De 
details worden in de gedelegeerde handeling geregeld.

 Voeding voor te vroeg geboren zuigelingen en voor zuigelingen met ondergewicht

Er is geen speciale (sub)categorie gecreëerd voor voeding voor te vroeg geboren zuigelingen 
en zuigelingen met ondergewicht; er moet van geval tot geval en op basis van de medische 
situatie van de zuigeling worden besloten of hij met voorgeschreven voeding moet worden 
gevoed. Deze voorgeschreven voeding valt onder de categorie levensmiddelen voor speciale 
doeleinden. In de compromistekst wordt wel onderkend dat er speciale eisen moeten worden 
vastgesteld voor levensmiddelen voor speciale medische doeleinden die zijn ontwikkeld om te 
voorzien in de voedingsbehoeften van zuigelingen. Daarnaast zorgt de tekst ervoor dat eisen 
zoals die met betrekking tot residuen van gewasbeschermingsmiddelen, etikettering, 
presentatie, reclame, afzetbevorderings- en commerciële praktijken voor voeding voor 
zuigelingen die ook moeten gelden voor voeding voor te vroeg geboren zuigelingen en 
zuigelingen met ondergewicht, opnieuw zullen worden bekeken.

 Voor peuters bestemde dranken op melkbasis

Na overleg met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal de Commissie een rapport 
opstellen over de noodzaak van speciale bepalingen voor voor peuters bestemde dranken op 
melkbasis. In het rapport zal onder andere aandacht worden besteed aan de voedingsbehoeften 
van peuters, de samenstelling van deze dranken en de vraag of deze dranken nutritionele 
waarde hebben. Bij dit verslag kan een wetgevingsvoorstel worden gevoegd.

 Toegang tot de markt voor kleine en middelgrote bedrijven

De Commissie kan technische adviezen opstellen om levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote bedrijven in deze sector, te helpen bij het naleven van de bepalingen 
met betrekking tot de samenstelling van producten en informatieverschaffing, en de EU-lijst 
van stoffen.

 Synthetische nanomaterialen

Het compromis komt tegemoet aan de wens van het Parlement om te verwijzen naar de 
definitie van synthetische nanomaterialen in Verordening (EU) nr. 1169/2011, alsook om aan 
te dringen op wetenschappelijk advies op basis van adequate testmethoden voor synthetische 
nanomaterialen om aan te tonen dat de stof voldoet aan de criteria voor opname. Stoffen die 
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onder het toepassingsgebied van de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten (Verordening (EU) nr. 258/97) vallen, mogen alleen aan speciale 
levensmiddelen worden toegevoegd indien ze voldoen aan de eisen van zowel de verordening 
nieuwe levensmiddelen, als de hier bedoelde verordening.

 Etikettering van zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

De etikettering, presentatie en reclame voor zuigelingenvoeding mag geen afbeeldingen of 
tekst bevatten die het gebruik van het product idealiseren. Wat opvolgzuigelingenvoeding 
betreft, geldt het verbod alleen voor etikettering. Vanwege de grondwettelijke zorgen van 
meerdere lidstaten met betrekking tot deze beperkingen bevat de tekst een overweging waarin 
wordt verduidelijkt dat de bepalingen in de verordening geen aantasting vormen van 
grondrechten en/of de vrijheid van meningsuiting.

 Informatieverschaffing aan de consumenten en het bedrijfsleven

Er zijn garanties in de tekst van de verordening opgenomen om de consumenten te 
beschermen tegen misleidende informatie op de etikettering of in de presentatie of de reclame 
voor het levensmiddel; de verspreiding van informatie door levensmiddelenbedrijven aan 
volksgezondheidsdeskundigen is toegestaan.

 Gewasbeschermingsmiddelen

In de overwegingen wordt aangedrongen op de vaststelling van maximale residuniveaus op 
het laagst bereikbare niveau, met inachtneming van goede landbouwpraktijken en andere 
bronnen van blootstelling, en op het in de toekomstige gedelegeerde handelingen rekening 
houden met de beperkingen van of verboden op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in de 
bestaande secundaire maatregelen. In de artikelen wordt tevens bepaald dat eisen zoals met 
betrekking tot residuen van gewasbeschermingsmiddelen, etikettering, presentatie, reclame, 
afzetbevorderings- en commerciële praktijken voor zuigelingenvoeding moeten worden 
herzien. Als bijkomende garantie maakt de Commissie een verklaring met betrekking tot een 
beperking van het gebruik of een verbod op de toepassing van bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen, in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen die zijn 
goedgekeurd als kandidaaten voor vervanging in het kader van de verordening 
gewasbeschermingsproducten.

 Lijst van stoffen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd (de EU-lijst)

In de onderhandelingen heeft het Parlement bereikt dat de lijst van stoffen die aan 
levensmiddelen mogen worden toegevoegd als bijlage bij de basishandeling wordt gevoegd en 
in de toekomst middels gedelegeerde handelingen wordt geactualiseerd. De drie lijsten zoals 
die nu bestaan, zijn in één lijst samengevoegd om de bestaande situatie te handhaven. 
Daarnaast komt het compromis tegemoet aan de wens van het Parlement om op de lijst aan te 
geven welke categorieën stoffen aan welke categorieën levensmiddelen mogen worden 
toegevoegd, en dat niet alle stoffen aan alle categorieën levensmiddelen mogen worden 
toegevoegd.
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Titel Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor 
bijzonder medisch gebruik
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