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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening stelt de voorwaarden vast voor de toekomstige toelating van 
de etikettering van en reclame voor levensmiddelen met voedingswaarde- en gezondheidsclaims.

Terwijl voedingswaardeclaims zoals 'vetarm' en 'suikervrij' moeten voldoen aan de voorwaarden 
in het voorstel voor een verordening en de Commissie zich voor bepaalde levensmiddelen het 
recht voorbehoudt zogenaamde voedingsprofielen vast te stellen, waaraan moet worden voldaan 
om er met voedingswaarde- en gezondheidsclaims reclame voor te mogen maken, zijn 
gezondheidsclaims krachtens het voorstel van de Commissie alleen toegestaan wanneer ze met 
wetenschappelijke bewijzen zijn gestaafd, en wanneer ze door de autoriteiten zijn toegelaten. 
Claims die uitsluitend betrekking hebben op een perceptie, zoals 'houdt fit of jong' of 'maakt 
vrolijk', worden zelfs helemaal verboden

De rapporteur is zeer kritisch over het voorstel van de Commissie en is van mening dat het op 
talrijke punten verbetering behoeft.

Zelfs bij het uitgangspunt dat de Commissie voor het voorstel heeft gekozen (een verbod met een 
toelatingsvoorbehoud), moeten vraagtekens worden geplaatst.

Voor de consument zijn precieze en duidelijke informatie over de levensmiddelen die hij 
dagelijks tot zich neemt van cruciaal belang. Deze gegevens worden in belangrijke mate door de 
producenten zelf geleverd. Naast aspecten als de prijs van een product, kunnen ook deze 
gegevens van invloed zijn op het besluit het product al dan niet te kopen. De Europese 
levensmiddelenproducenten bevinden zich echter niet in een juridisch vacuüm. Ook nu reeds 
bestaan er legio nationale én Europese normen inzake etikettering en voedingswaarde-
etikettering. Daarnaast geldt het algemene verbod op misleidende reclame.

Tot bedenkingen leidt met name de invoering van voedingsprofielen voor levensmiddelen 
(artikel 4 van het voorstel voor een verordening). De Commissie wil dat bij de beantwoording 
van de vraag of voor levensmiddelen reclame met voedingswaarde- of gezondheidsgerelateerde 
claims mag worden gemaakt, met name gekeken wordt naar het suiker-, zout- en vetgehalte. De 
indeling van levensmiddelen met een gunstig of een minder gunstig voedingsprofiel druist 
evenwel in tegen het beginsel van een evenwichtige voeding. In principe bestaan er geen goede 
of slechte levensmiddelen. Doorslaggevend is daarentegen vooral de verhouding waarin 
levensmiddelen worden geconsumeerd. Het voorstel voor een verordening bevat bovendien geen 
nauwkeurig definitie en afbakening van het begrip voedingsprofiel. Zolang dit niet 
wetenschappelijk is verduidelijkt, moet van de invoering van voedingsprofielen worden 
afgezien.

In artikel 10 van het voorstel voor een verordening is een enige maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame 
voorzien, die door een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel 
is bureaucratisch, niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de 
strategie van Lissabon onaanvaardbaar. De rapporteur steunt de wens van de Commissie tot 
concretisering van de voorwaarden voor de etikettering van levensmiddelen en van de reclame 
daarvoor, maar wijst de voorgestelde ex ante toelatingsprocedure van overheidswege van de 
hand.

Verder moet het verbod op de zogenaamde impliciete gezondheidsclaims ter discussie worden 
gesteld (artikel 11 van het voorstel voor een verordening). Waarom zou het in de toekomst 
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verboden moeten zijn reclame te maken met 'welzijnsclaims' zoals 'houdt het lichaam jeugdig' of 
'geeft energie', die een persoonlijke perceptie tot uitdrukking brengen? De consument is in staat 
claims over percepties en stemmingen als zodanig te herkennen en te beoordelen. Een volledig 
verbod op dergelijke claims is onevenredig, temeer daar het misleiden van de consument 
krachtens de richtlijn over misleidende reclame en de etiketteringsrichtlijn reeds wordt 
verhinderd. In dit verband is de vraag aan de Commissie gerechtvaardigd of het voorstel voor 
een richtlijn daadwerkelijk op het begrip "gemiddelde consument", zoals het in de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie tot uitdrukking komt, is afgestemd. Het is verkeerd er op voorhand 
vanuit te gaan dat de consument niet in staat is algemene perceptieclaims als reclame te 
herkennen en deze te beoordelen en in twijfel te trekken.

In het algemeen is het meer dan twijfelachtig of met het nu gepresenteerde voorstel voor een 
verordening verkeerde voedinggewoonten binnen de Europese Unie doeltreffend kunnen worden 
bestreden. Het toenemende aantal zwaarlijvige mensen in onze moderne samenleving is 
ongetwijfeld ook een afspiegeling van verkeerde drink- en eetgewoonten, maar ook andere 
factoren zoals een gebrek aan beweging, blootstelling aan schadelijke milieu-invloeden  en stress 
kunnen hierbij een rol spelen. De gezondheidskosten zullen door deze ontwikkelingen in de 
toekomst zeker oplopen en er moet tegengas worden gegeven. De regulering van 
reclameboodschappen voor levensmiddelen zal dit fenomeen volgens de rapporteur echter niet 
kunnen verhinderen. De oorzaak ligt namelijk minder in een ongebreidelde reclame voor 
levensmiddelen, dan in andere maatschappelijke factoren. Indien we voedingsgewoonten 
duurzaam en positief willen beïnvloeden, moeten we derhalve niet alleen met verboden en 
beperkingen werken. Op termijn zullen alleen voedingsgewoonten die door de consument als 
'goed' onderkend en geaccepteerd worden een oplossing bieden. In dit kader kunnen 
voorlichtingscampagnes, waarvan reeds vele nationale voorbeelden bestaan, meer tot stand 
brengen dan een nieuw systeem van overheidssturing.

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:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

(6) Wanneer levensmiddelen met claims 
worden aangeprezen, kan bij de consument 
de indruk ontstaan dat zij in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument ertoe brengen 
om keuzes te maken die zijn totale inname 
van nutriënten of andere stoffen 

(6) Wanneer levensmiddelen met claims 
worden aangeprezen, kan bij de consument 
de indruk ontstaan dat zij in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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beïnvloeden op een wijze die strijdig is met 
de wetenschappelijke adviezen. Om dit 
eventuele ongewenste effect tegen te gaan, 
moeten bepaalde beperkingen worden 
opgelegd ten aanzien van producten met 
claims. Het gehalte aan bepaalde stoffen, 
zoals alcohol, in een product of het 
voedingsprofiel ervan kan een geschikt 
criterium zijn om te bepalen of voor dat 
product claims mogen worden gedaan.

Motivering

Het concept van indeling van levensmiddelen in producten met een gunstig en een minder 
gunstig voedingsprofiel is in tegenspraak met het concept van een evenwichtige voeding. In 
beginsel bestaan er geen goede en slechte levensmiddelen. Doorslaggevend is veel meer de 
verhouding waarin afzonderlijke levensmiddelen worden genuttigd. Daarnaast is het verkeerd er 
vanuit te gaan dat de consument zich door dergelijke claims altijd negatief laat beïnvloeden.

Amendement 2
Overweging 7

(7) Bij de vaststelling van een 
voedingsprofiel kan gekeken worden naar 
het gehalte aan verschillende nutriënten en 
stoffen met een nutritioneel of fysiologisch 
effect, met name vetten, verzadigde vetten, 
transvetzuren, zout/natrium en suikers, 
waarvan een overmatige inname in de 
totale voeding niet aanbevolen wordt, 
alsmede enkelvoudig en meervoudig 
onverzadigde vetten, andere beschikbare 
koolhydraten dan suikers, vitaminen, 
mineralen, eiwitten en voedingsvezels. Bij 
de vaststelling van de voedingsprofielen 
moeten de verschillende categorieën 
levensmiddelen en het aandeel en de rol 
van deze levensmiddelen in de totale 
voeding in aanmerking genomen worden. 
Voor bepaalde levensmiddelen of 
categorieën levensmiddelen kan het, 
afhankelijk van hun rol en betekenis in de 
voeding van de bevolking, nodig zijn van de 
inachtneming van de vastgestelde 
voedingsprofielen af te wijken. Dit zijn 
complexe technische aangelegenheden en 
het nemen van de desbetreffende 
maatregelen ter zake moet aan de 
Commissie worden toevertrouwd. 

Schrappen.
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Motivering

Het concept van indeling van levensmiddelen in producten met een gunstig en een minder 
gunstig voedingsprofiel is in tegenspraak met het concept van een evenwichtige voeding. In 
beginsel bestaan er geen goede en slechte levensmiddelen. Doorslaggevend is veel meer de 
verhouding waarin afzonderlijke levensmiddelen worden genuttigd. Het gebruik van 
voedingswaarde- en gezondheidsclaims is nu reeds door verschillende voorschriften op 
nationaal en Europees niveau geregeld en moet niet nog eens extra worden gekoppeld aan 
voedingsprofielen waarvan de inhoud op grond van de bepalingen in het voorstel voor een 
verordening in hoge mate onduidelijk is.

Amendement 3
Overweging 11

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen.

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel 
rechtvaardigen. De wetenschappelijke 
onderbouwing moet in verhouding staan tot 
de aard van de heilzame effecten waarop 
voor het product aanspraak wordt gemaakt.

Motivering

Volgens de algemene beginselen van de verordening tot oprichting van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid moeten in de onderhavige verordening proportionaliteitsniveaus worden 
vastgesteld, afhankelijk van de aard van de voordelen die voor het product worden geclaimd. De 
wetenschappelijke onderbouwing die vereist is voor de claim dat het product het ziekterisico 
beperkt zal bijgevolg strenger zijn dan voor een louter functionele claim. 

Amendement 4
Overweging 14

(14) Gezondheidsclaims mogen pas na een 
wetenschappelijke beoordeling van het 
hoogst mogelijke niveau op de 
communautaire markt worden toegelaten. 
Met het oog op een geharmoniseerde 
wetenschappelijke beoordeling van die 
claims dient de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid daarmee te worden belast.

(14) Gezondheidsclaims dienen voor de 
toelating op de communautaire markt 
wetenschappelijk aantoonbaar zijn.

Motivering

Een zware toelatingsprocedure is niet nodig. Het volstaat ervoor te zorgen dat 
gezondheidsclaims wetenschappelijk aantoonbaar zijn.
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Amendement 5
Overweging 15

(15) Psychologische en gedragsfuncties 
worden, behalve door de voeding, nog door 
tal van andere factoren beïnvloed. Dit is een 
uiterst complexe materie en daardoor is het 
niet eenvoudig om een begrijpelijke, 
correcte en zinvolle boodschap over te 
brengen in een korte claim die in de 
etikettering en reclame voor levensmiddelen 
kan worden gebruikt. Daarom dienen 
claims met betrekking tot psychologische of 
gedragsaspecten verboden te worden.

(15) Psychologische en gedragsfuncties 
worden, behalve door de voeding, nog door 
tal van andere factoren beïnvloed. Dit is een 
uiterst complexe materie en daardoor is het 
niet eenvoudig om een begrijpelijke, 
correcte en zinvolle boodschap over te 
brengen in een korte claim die in de 
etikettering en reclame voor levensmiddelen 
kan worden gebruikt.

Motivering

Een algemeen verbod op zogenaamde impliciete gezondheidsclaims is onevenredig. Het is 
bovendien verkeerd er op voorhand vanuit te gaan dat de consument niet in staat is deze 
algemene en nogal vage claims als reclame te herkennen en als zodanig te beoordelen. Door het 
algemene verbod op misleidende claims in artikel 3 van het voorstel voor een verordening 
worden de belangen van de consument bovendien ook al beschermd.

Amendement 6
Overweging 16

(16) Richtlijn 96/8/EG van de Commissie 
van 26 februari 1996 inzake 
voedingsmiddelen die zijn bestemd om in 
energiebeperkte diëten te worden genuttigd 
voor gewichtsvermindering verbiedt dat op 
de etikettering van onder die richtlijn 
vallende producten, en bij het adverteren en 
het te verkoop aanbieden daarvan, melding 
wordt gemaakt van de snelheid of de mate 
van gewichtsverlies als gevolg van het 
nuttigen ervan, of van een vermindering van 
het hongerig gevoel of een versterking van 
het gevoel van verzadiging. Er komen steeds 
meer levensmiddelen op de markt die niet 
speciaal voor gewichtsbeheersing bedoeld 
zijn, maar waarbij melding wordt gemaakt 
van bovengenoemde eigenschappen en 
wordt gesteld dat zij de opname van de in de 
voeding beschikbare energie beperken. 
Daarom dienen dergelijke vermeldingen 
voor alle levensmiddelen te worden 
verboden.

(16) Richtlijn 96/8/EG van de Commissie 
van 26 februari 1996 inzake 
voedingsmiddelen die zijn bestemd om in 
energiebeperkte diëten te worden genuttigd 
voor gewichtsvermindering verbiedt dat op 
de etikettering van onder die richtlijn 
vallende producten, en bij het adverteren en 
het te verkoop aanbieden daarvan, melding 
wordt gemaakt van de snelheid of de mate 
van gewichtsverlies als gevolg van het 
nuttigen ervan, of van een vermindering van 
het hongerig gevoel of een versterking van 
het gevoel van verzadiging. Er komen steeds 
meer levensmiddelen op de markt die niet 
speciaal voor gewichtsbeheersing bedoeld 
zijn, maar waarbij melding wordt gemaakt 
van bovengenoemde eigenschappen en 
wordt gesteld dat zij de opname van de in de 
voeding beschikbare energie beperken. 
Daarom dient te worden getoetst of de 
genoemde richtlijn wat dergelijke
levensmiddelen betreft, moet worden 
aangevuld.
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Motivering

In plaats van te werken met een totaal verbod is het beter te toetsen of Richtlijn 96/8/EG inzake 
voedingsmiddelen die bestemd zijn om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor 
gewichtsvermindering, wat de in deze overweging genoemde levensmiddelen betreft moet 
worden aangevuld.

Amendement 7
Overweging 17

(17) Gezondheidsclaims die de rol van 
nutriënten of andere stoffen bij de groei en 
ontwikkeling en de normale fysiologische 
functies van het lichaam beschrijven, en die 
gebaseerd zijn op reeds lang bekende, 
onomstreden wetenschappelijke gegevens,
moeten volgens een andere procedure 
beoordeeld en toegelaten worden. Daarom 
moet er een lijst worden vastgesteld van 
toegestane claims die de rol van een 
nutriënt of andere stof beschrijven.

(17) Gezondheidsclaims die de rol van 
nutriënten of andere stoffen bij de groei en 
ontwikkeling en de normale fysiologische 
functies van het lichaam beschrijven, en die 
gebaseerd zijn op reeds lang bekende, 
onomstreden wetenschappelijke gegevens, 
moeten in overeenstemming zijn met reeds 
lang bekende en wetenschappelijk erkende 
gegevens.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien. Het volstaat ervoor te zorgen dat de 
werking van de gezondheidsclaims in overeenstemming zijn met reeds lang bekende en 
wetenschappelijk erkende gegevens.

Amendement 8
Overweging 18

(18) Om de ontwikkeling van wetenschap 
en techniek bij te houden moet die lijst 
telkens wanneer dat nodig is, snel worden 
herzien. Die herzieningen zijn 
uitvoeringsmaatregelen van technische 
aard en om de procedure te vereenvoudigen 
en te versnellen dient de vaststelling 
daarvan aan de Commissie te worden 
overgelaten.

Schrappen

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
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onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 9
Overweging 20

(20) Om ervoor te zorgen dat 
gezondheidsclaims waarheidsgetrouw, 
duidelijk en betrouwbaar zijn en voor de 
consument zinvol zijn bij het kiezen voor 
een gezonde voeding moeten de 
formulering en presentatie van 
gezondheidsclaims in het advies van de 
Autoriteit en de daaropvolgende 
vergunningsprocedure in aanmerking 
genomen worden.

(20)  Er dient voor te worden gezorgd dat 
gezondheidsclaims waarheidsgetrouw, 
duidelijk en betrouwbaar zijn en voor de 
consument zinvol zijn bij het kiezen voor 
een gezonde voeding 

Motivering

Een logge toelatingsprocedure is niet nodig; het volstaat dat de gezondheidsclaims voor de 
consument begrijpelijk zijn.

Amendement 10
Overweging 22

(22) Met het oog op de transparantie en ter 
vermijding van meerdere aanvragen 
betreffende claims die al zijn beoordeeld, 
moet er een repertorium van die claims 
worden samengesteld.

Schrappen

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 11
Overweging 23

(23) Om de ontwikkeling van wetenschap 
en techniek bij te houden moet het 
repertorium telkens wanneer dat nodig is, 
snel worden herzien. Die herzieningen zijn 
uitvoeringsmaatregelen van technische 
aard en om de procedure te vereenvoudigen 
en te versnellen dient de vaststelling 
daarvan aan de Commissie te worden 

Schrappen
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overgelaten.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 12
Overweging 24

(24) Om onderzoek en ontwikkeling in de 
agro-voedselindustrie te stimuleren dienen 
de door innovatoren gedane investeringen 
voor het verzamelen van de informatie en 
gegevens ten behoeve van een aanvraag 
krachtens deze verordening te worden 
beschermd. Die bescherming dient echter 
slechts voor beperkte tijd te gelden om 
onnodige herhaling van studies en 
onderzoeken te vermijden.

Schrappen

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 13
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Het is wenselijk dat kleine en 
middelgrote ondernemingen bijzondere 
hulp wordt geboden bij de voorbereiding 
van de dossiers, en voor de kosten van deze 
gecentraliseerde evaluatie.

Motivering

De KMO's mogen niet benadeeld worden door de invoering van deze nieuwe regeling.
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Amendement 14
Overweging 26

(26) Er moet een overgangsperiode komen 
om de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven in staat te stellen 
zich aan de eisen van deze verordening aan 
te passen.

(26) Er moet een toereikende 
overgangsperiode komen om de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven in staat te 
stellen zich aan de eisen van deze 
verordening aan te passen.

Motivering

Ondernemingen moet een toereikende aanpassingsperiode worden gegeven.

Amendement 15
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Het is wenselijk dat de Commissie 
een algemene voorlichtingscampagne 
lanceert over voeding en het belang van 
gezonde voedingsgewoonten.

Motivering

Zwaarlijvigheid is een groot probleem aan het worden in de Europese Unie. Parallel aan de 
tenuitvoerlegging van deze verordening dient dan ook een algemene campagne over 
voedingsgewoonten te worden gelanceerd, teneinde de burgers bewust te maken van dit 
probleem.

Amendement 16
Artikel 1, lid 2

2. Deze verordening heeft betrekking op 
voedings- en gezondheidsclaims in de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen die bestemd zijn om als 
zodanig aan de eindverbruiker te worden 
geleverd, alsmede in de daarvoor gemaakte 
reclame. Zij is ook van toepassing op 
levensmiddelen bestemd om aan restaurants, 
ziekenhuizen, scholen, kantines en andere 
soortgelijke instellingen te worden geleverd.

2. Deze verordening heeft betrekking op 
voedings- en gezondheidsclaims in de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen die bestemd zijn om als 
zodanig aan de eindverbruiker te worden 
geleverd, alsmede in de daarvoor gemaakte 
reclame, met uitzondering van de acties 
waarin is voorzien in verordening (EG) nr. 
2826/2000 van de Raad van 19 december 
2000 betreffende voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten op de binnenmarkt1. 
Zij is ook van toepassing op levensmiddelen 
bestemd om aan restaurants, ziekenhuizen, 
scholen, kantines en andere soortgelijke 
instellingen te worden geleverd.
____________
1 PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2. Verordening  
gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2060/2004 (PB L 
357 van 2.12.2004, blz. 3).
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Motivering

De huidige versie van de tekst is dubbelzinnig. Men zou kunnen denken dat de bedoelde reclame 
ook acties ter bevordering van de afzet van landbouwproducten omvat. Er bestaat immers een 
beleid op Europees en nationaal niveau met het oog op de voorlichting over en de bevordering 
van de afzet van landbouwproducten onder toezicht van de communautaire autoriteiten, dat in 
stand moet worden gehouden in het belang van de consument. 

Amendement 17
Artikel 1, lid 4

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd specifieke bepalingen in de 
communautaire wetgeving betreffende voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen.

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd specifieke bepalingen in de 
communautaire wetgeving betreffende voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen alsmede inzake 
voedingssupplementen.

Motivering

Teneinde iedere verwarring over de vraag of voedingssupplementen onder het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen, te voorkomen dienen deze specifiek te worden vermeld in artikel 1, 
lid 4.

Amendement 18
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Indien een product duidelijk onder de 
definitie van een voedingsmiddel of een 
voedingssupplement valt en de claim inzake 
dat product beantwoordt aan deze 
verordening, is Richtlijn 2001/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik1, 
niet van toepassing.
__________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/27/EG (PB L 
136 van 30.4.2004, blz. 34).

Motivering

Een voedingsmiddel of een voedingssupplement dat vergezeld gaat van een claim inzake de 
fysiologische functie van een persoon, dat volledig beantwoordt aan deze verordening kan 
desniettemin door de nationale autoriteiten worden beoordeeld als een geneesmiddel ingevolge 
het recente amendement op artikel 1, lid 2 en artikel 2, lid 2 van Richtlijn 2001/83/EG, die aan 
de farmaceutische wetgeving voorrang verleent boven de levensmiddelenwetgeving. Een 
onderneming moet zich ervan vergewissen dat een te lanceren product dat volledig beantwoordt 
aan deze verordening, niet in nationaal verband wordt aangevochten op grond van Richtlijn 
2001/83/EG. Anders is aan de gelijke voorwaarden en de rechtszekerheid die met deze 
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verordening worden beoogd, niet voldaan. Deze verordening dient derhalve de in overweging 7 
van de onlangs aangenomen richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG opgenomen 
bepalingen te versterken, door voor te schrijven dat ingeval producten duidelijk levensmiddelen 
of voedingssupplementen zijn, Richtlijn 2001/83/EG niet van toepassing is.

Amendement 19
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op dieetbewakingssystemen die 
als handelsmerk zijn geregistreerd.

Motivering

In een tijd waarin zwaarlijvigheid toeneemt, zou het onverantwoordelijk zijn als in deze 
verordening dieetbewakingssystemen zoals "weight watchers" worden verboden, die goed 
ingevoerd zijn in delen van Europa en de consument een bonafide stelsel bieden om af te vallen 
en niet zo zeer bepaalde producten aanprijzen.

Amendement 20
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De onderhavige verordening is niet 
van toepassing op producten waarvoor de 
communautaire wetgeving iedere soort 
voedings- of gezondheidsclaim op het etiket 
en bij de aanbieding verbiedt en de ervoor 
gemaakte reclame regelt.

Motivering

De toelichting bij het voorstel van de Commissie noemt het ontbreken van specifieke 
communautaire bepalingen als een van de voornaamste motieven voor de vaststelling van de 
nieuwe verordening, gezien het toenemende aantal claims op de etiketten van levensmiddelen. 
Het lijkt echter niet gerechtvaardigd om iets te regelen dat al geregeld is, vandaar het 
onderhavige amendement.
Voor wijn bestaat al een specifieke communautaire wetgeving die voedings- en 
gezondheidsclaims op het etiket en bij de aanbieding verbiedt en de ervoor gemaakte reclame 
regelt. Het betreft in concreto verordening 1493/1999 van de Raad houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en verordening 753/2002 van de Commissie tot 
vaststelling van de normen inzake de etikettering en de aanbiedingsvorm van deze producten. 
Anderzijds stellen de verordeningen 2826/2000 van de Raad en 94/2002 van de Commissie 
strikte normen vast voor de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor wijn op de interne 
markt.
Deze specifieke communautaire wetgeving zorgt voor de bescherming en de transparantie van de 
markt, alsmede het vrije verkeer van wijn, waarbij de doelstellingen van het voorstel voor een 
nieuwe verordening op doelmatige wijze worden verwezenlijkt. Deze doelstellingen zijn een hoge 
mate van bescherming van de consument, verbetering van het vrije verkeer van de producten 
binnen de interne markt, verhoging van de rechtszekerheid van de economische subjecten, het 
garanderen van eerlijke concurrentie en het bevorderen en beschermen van innovatie op het 
gebied van de levensmiddelen die onder deze wetgeving vallen.
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Amendement 21
Artikel 2, lid 2, definitie 6

(6) claim over ziekterisicoreductie: een 
claim die stelt, de indruk wekt of impliceert 
dat de consumptie van een 
levensmiddelencategorie, een levensmiddel 
of een bestanddeel daarvan een risicofactor
voor het ontstaan van ziekte bij de mens in 
significante mate beperkt;

(6) claim over ziekterisicoreductie: een 
claim die stelt, de indruk wekt of impliceert 
dat de consumptie van een 
levensmiddelencategorie, een levensmiddel 
of een bestanddeel daarvan het risico voor 
het ontstaan van ziekte bij de mens in 
significante mate beperkt;

Motivering

Daar de claims voor de consument begrijpelijk dienen te zijn dient de definitie betrekking te 
hebben op de vermindering van het risico en niet van de risicofactor. Zo kan een claim over de 
vermindering van het risico van ziekte (bijvoorbeeld "kan het risico van ziekten aan hart en 
bloedvaten verminderen") gemakkelijker worden begrepen dan de claim inzake de beperking van 
een voor de ziekte in aanmerking komende risicofactor (bijvoorbeeld "Kan het 
homocystineniveau verlagen").

Amendement 22
Artikel 2, lid 2, definitie 8 bis (nieuw)

(8 bis) levensmiddelencategorie: een groep 
voedselproducten met gelijksoortige 
eigenschappen en gebruiksfuncties.

Amendement 23
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Schrappen

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien. 
De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:
(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;
(b) suikers;
(c) zout/natrium.
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De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis daarvan 
voor de gezondheid, en met name de rol 
van nutriënten en andere stoffen met een 
nutritioneel of fysiologisch effect bij 
chronische ziekten. Bij de vaststelling van 
de voedingsprofielen vraagt de Commissie 
de Autoriteit om advies en overlegt zij met 
de belanghebbende partijen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentenorganisaties.
Uitzonderingen en aanpassingen aan
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.
2. In afwijking van lid 1 zijn 
voedingsclaims met betrekking tot de 
verlaging van de hoeveelheid vetten, 
verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers 
en zout/natrium toegestaan, mits zij in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgelegde voorwaarden.
3. Dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet 
voorzien zijn van:
(a) gezondheidsclaims;
(b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.
4. Andere dan de in lid 3 bedoelde 
levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waarvoor voedings- of 
gezondheidsclaims beperkt of verboden 
moeten worden, kunnen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens.

Motivering

Het concept van indeling van levensmiddelen met een gunstig of een minder gunstig 
voedingsprofiel druist in tegen het beginsel van een evenwichtige voeding. In principe bestaan er 
geen goede of slechte levensmiddelen. Doorslaggevend is daarentegen vooral de verhouding 
waarin afzonderlijke levensmiddelen worden genuttigd. Het gebruik van voedingswaarde- en 
gezondheidsclaims is nu reeds door verschillende voorschriften op nationaal en Europees niveau 
geregeld en moet niet nog eens extra worden gekoppeld aan voedingsprofielen waarvan de 
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inhoud op grond van de bepalingen in het voorstel voor een verordening in hoge mate 
onduidelijk is.

Amendement 24
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Kinderen

Voedings- en gezondheidsclaims die onder 
de reikwijdte van deze verordening vallen, 
mogen niet uitsluitend of voornamelijk 
voor kinderen gelden.

Motivering

Kinderen kunnen zelf niet beoordelen of voedings- en gezondheidsclaims al dan niet redelijk zijn 
en daarom mogen zij niet worden gebruikt voor commerciële praktijken.

Amendement 25
Artikel 5, lid 1

1. Voedings- en gezondheidsclaims mogen 
alleen worden gebruikt als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Voedings- en gezondheidsclaims mogen 
alleen worden gebruikt als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

a) de aanwezigheid of afwezigheid van of 
het verlaagde gehalte aan de stof waarvoor 
de claim wordt gedaan, heeft een bewezen 
heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect, 
dat is vastgesteld aan de hand van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens;

a) de aanwezigheid of afwezigheid van of 
het verlaagde gehalte van de voedingsstof of 
een andere substantie waarvoor de claim 
wordt gedaan, heeft een bewezen heilzaam 
nutritioneel of fysiologisch effect, dat is 
vastgesteld aan de hand van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke inzichten; 
wordt er een claim betreffende een 
levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen gedaan, dan wordt aan de 
hand van algemeen erkende 
wetenschappelijke inzichten aangetoond 
dat het levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen een positieve voedings-
fysiologische werking heeft;

b) de stof waarvoor de claim wordt gedaan: b) de nutriënt of een andere stof waarvoor 
de claim wordt gedaan:

i) is in het eindproduct aanwezig in een 
significante hoeveelheid zoals gedefinieerd 
in de communautaire wetgeving of, indien 
geen voorschriften ter zake bestaan, in een 
hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens het geclaimde 
nutritionele of fysiologische effect 
bewerkstelligt, dan wel

i) is in het eindproduct aanwezig in een 
significante hoeveelheid zoals gedefinieerd 
in de communautaire wetgeving of, indien 
geen voorschriften ter zake bestaan, in een 
hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens het geclaimde 
nutritionele of fysiologische effect 
bewerkstelligt, dan wel
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ii) is niet aanwezig of aanwezig in een 
verlaagd gehalte dat volgens algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens het 
geclaimde nutritionele of fysiologische 
effect bewerkstelligt;

ii) is niet aanwezig of aanwezig in een 
verlaagd gehalte dat volgens algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens het 
geclaimde nutritionele of fysiologische 
effect bewerkstelligt;

c) indien van toepassing de stof waarvoor de 
claim wordt gedaan, aanwezig in een vorm 
die door het lichaam kan worden gebruikt;

c) indien van toepassing de nutriënt of een 
andere stof waarvoor de claim wordt 
gedaan, aanwezig in een vorm die door het 
lichaam kan worden gebruikt;

d) de hoeveelheid van het product die de 
consument naar redelijkerwijs kan worden 
aangenomen, tot zich zal nemen, levert een 
significante hoeveelheid van de stof 
waarvoor de claim wordt gedaan, zoals 
gedefinieerd in de communautaire 
wetgeving of, indien geen voorschriften ter 
zake bestaan, in een hoeveelheid die volgens 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens het geclaimde nutritionele of 
fysiologische effect bewerkstelligt;

d) de hoeveelheid van het product die de 
consument naar redelijkerwijs kan worden 
aangenomen, tot zich zal nemen, levert een 
significante hoeveelheid van de nutriënt of 
een andere stof waarvoor de claim wordt 
gedaan, zoals gedefinieerd in de 
communautaire wetgeving of, indien geen 
voorschriften ter zake bestaan, in een 
hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens het geclaimde 
nutritionele of fysiologische effect 
bewerkstelligt;

e) aan de specifieke voorwaarden van 
hoofdstuk III, respectievelijk hoofdstuk IV, 
wordt voldaan.

e) aan de specifieke voorwaarden van 
hoofdstuk III, respectievelijk hoofdstuk IV, 
wordt voldaan.

Motivering

De in artikel 5 genoemde algemene voorwaarden voor het gebruik van claims gaan te ver. 
Vermeldingen als "groente of fruit is gezond" zouden in de toekomst verboden zijn, omdat 
groente en fruit geen stoffen in de zin van artikel 5 zijn. Lid 1, sub a) moet derhalve met 
gegevens die betrekking hebben op levensmiddelen of categorieën levensmiddelen worden 
aangevuld.

Amendement 26
Artikel 6, lid 1

1. Voedings- en gezondheidsclaims zijn 
gebaseerd op en onderbouwd door algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens.

1. Voedings- en gezondheidsclaims zijn 
gebaseerd op en onderbouwd door algemeen 
erkende wetenschappelijke kennis of, 
indien de categorie van producten zulks 
rechtvaardigt, uit de traditie voortkomende 
gegevens.

1 bis. Het niveau van onderbouwing dient 
in verhouding te staan tot de aard van de 
claim.
1 ter. De Autoriteit stelt uiterlijk de eerste 
dag van de maand volgend op de datum van 
publicatie van deze verordening 
richtsnoeren vast over de aard van de door 
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de marktdeelnemers te verschaffen 
onderbouwing, alsmede criteria voor de 
beoordeling ervan.

Motivering (voor lid 1)

De beoordeling van wetenschappelijke gegevens is aan verandering onderhevig en is ook niet 
altijd uniform. Vandaar dat bij de toelating uitgegaan moet worden van algemeen erkende 
wetenschappelijke gegevens.

Een uitsluitend op wetenschappelijke gegevens gebaseerde methode van onderbouwing van 
claims is niet geschikt  voor landbouwproducten, met name wanneer deze zijn vervaardigd op 
basis van planten. Er dient ook rekening te worden gehouden met door ervaring en traditie 
opgedane kennis. Dit standpunt werd onlangs aanvaard wat traditionele kruidengeneesmiddelen
betreft (richtlijn 2004/24/EG), waarvoor is voorzien in een vereenvoudigde registratieprocedure 
waarbij klinische proeven niet verplicht worden gesteld, omdat de traditie en het langdurige 
gebruik van het product de doeltreffendheid ervan voldoende hebben aangetoond. Het AFSSA 
(Agence française de sécurité sanitaire des aliments) stelt eveneens voor het geclaimde heilzame 
effect van planten en traditionele extracten te onderbouwen "op grond van uit de traditie 
voortkomende kennis"*.
Er dient overigens duidelijk te worden gesteld dat het proportionaliteitsbeginsel ook van 
toepassing is op de vaststelling van het niveau van onderbouwing van claims, omdat de kosten 
daarvan anders voor de meeste KMO's te hoog zullen zijn.
Om de rechtszekerheid en de rechten van de gebruikers te garanderen is tot slot ook volledige 
doorzichtigheid geboden wat betreft de door de Autoriteit (EFSA) voorgeschreven onderbouwing 
en de methoden die deze toepast om de onderbouwing te evalueren.
* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées alimentaires, 
contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - Février 2003 - AFSSA  
http://www.afssa.fr

Motivering (voor lid 1 bis)

Er dient rekening te worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel, door "de juistheid of 
de waarheid van de claim te controleren op grond van het door het bedrijf geleverde bewijs. De 
evaluatie steunt op het beginsel van proportionaliteit tussen de vereiste onderbouwing en de 
draagwijdte van de claim, i.e. het belang van het fysiologische effect van het product of het 
bestanddeel waarop de claim betrekking heeft, en van de gevolgen ervan voor de gezondheid"**.
** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Amendement 27
Artikel 6, lid 3

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
kunnen een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf of een persoon die 
een product in de handel brengt, verzoeken 
de wetenschappelijke resultaten en de 
gegevens verstrekken waaruit blijkt dat aan 

Schrappen
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deze verordening wordt voldaan.

Motivering

De voorgestelde schrapping van de toelatingsprocedure maakt deze bepaling eveneens 
overbodig.

Amendement 28
Artikel 9, lid 1

1. Onverminderd Richtlijn 84/450/EEG mag 
een voedingsclaim waarin de hoeveelheid 
van een nutriënt en/of de energetische 
waarde van een levensmiddel wordt 
vergeleken met die van levensmiddelen van
dezelfde categorie, alleen worden gedaan als 
de vergeleken levensmiddelen door de 
gemiddelde consument gemakkelijk 
geïdentificeerd kunnen worden of duidelijk 
zijn aangegeven. Het verschil in de 
hoeveelheid van een nutriënt en/of de 
energetische waarde wordt vermeld en de 
vergelijking heeft betrekking op dezelfde 
hoeveelheid levensmiddel.

1. Onverminderd Richtlijn 84/450/EEG mag 
een voedingsclaim waarin de hoeveelheid 
van een nutriënt en/of de energetische 
waarde van een levensmiddel wordt 
vergeleken met die van levensmiddelen van
een andere categorie, alleen worden gedaan 
als de vergeleken levensmiddelen door de 
gemiddelde consument gemakkelijk 
geïdentificeerd kunnen worden of duidelijk 
zijn aangegeven. Het verschil in de 
hoeveelheid van een nutriënt en/of de 
energetische waarde wordt vermeld en de 
vergelijking heeft betrekking op dezelfde 
hoeveelheid levensmiddel.

Motivering

Een vergelijking mag niet alleen tot levensmiddelen van dezelfde categorie worden beperkt. In 
het belang van een betere informatieverschaffing moet ook een vergelijking tussen 
levensmiddelen van verschillende categorieën mogelijk zijn, zoals bijv. de vergelijking tussen het 
calciumgehalte van een glas melk en dat van een glas sinaasappelsap.

Amendement 29
Artikel 10, lid 1

1. Gezondheidsclaims zijn toegestaan als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 
voorschriften van dit hoofdstuk en er
overeenkomstig deze verordening een 
vergunning voor is verleend.

1. Gezondheidsclaims zijn toegestaan tenzij
zij niet in overeenstemming zijn met de 
algemene voorschriften van bijlage II en de 
specifieke voorschriften van dit hoofdstuk.

Motivering

Artikel 10, lid 1 bevat een algemeen verbod op gezondheidsclaims met een 
toelatingsvoorbehoud. Gezondheidsclaims mogen dienovereenkomstig alleen nog worden 
gebruikt wanneer ze overeenkomstig de bepalingen van de verordening zijn toegelaten. Dit 
verbod gaat evenwel te ver, aangezien het stoelt op aanvaarde en wetenschappelijk bewezen 
gegevens, die de consument niet misleiden. Daarnaast is de in het voorstel voor een verordening 
opgenomen toelatingsprocedure bureaucratisch, niet op de praktijk toegesneden en met name 
tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon onaanvaardbaar. Derhalve moet de ex ante 
toelatingsprocedure volledig worden geschrapt.
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Amendement 30
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) een vermelding waarin wordt gewezen op 
het belang van een evenwichtige voeding en 
een gezonde leefstijl;

Schrappen

Motivering

Daar er een registratieprocedure ter evaluatie van de wetenschappelijke onderbouwing is 
voorzien voor alle gezondheidsclaims hoeven specifieke verboden niet langer uitdrukkelijk te 
worden voorgeschreven. Alle claims die wetenschappelijk onderbouwd zijn, dienen geoorloofd te 
zijn.

Amendement 31
Artikel 11

Artikel 11
Impliciete gezondheidsclaims

schrappen

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:
(a) claims met betrekking tot algemene, 
niet-specifieke voordelen van de nutriënt of 
het levensmiddel voor de gezondheid en/of 
het welzijn;
(b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of gedragsfuncties;
(c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
-beheersing, de snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
nuttigen van het levensmiddel, een 
vermindering van het hongergevoel, een 
versterking van het gevoel van verzadiging, 
of beperking van de in de voeding 
beschikbare energie;
(d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan 
schaden.
2. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel.
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Motivering

Een vrijwel exhaustieve lijst met verboden impliciete gezondheidsclaims is een disproportionele 
maatregel. Publicitaire verwijzingen op een product mogen niet worden verboden. Dan wordt 
reclame voor producten de facto onmogelijk gemaakt. Er bestaat andere wetgeving om de 
consument te beschermen tegen echte misleiding. 

Amendement 32
Artikel 12

Gezondheidsclaims waarin de algemeen 
aanvaarde rol van een nutriënt of andere 
stof wordt beschreven

Schrappen

1. In afwijking van artikel 10, lid 1, zijn 
gezondheidsclaims die de rol van een 
nutriënt of andere stof bij de groei en 
ontwikkeling en de normale functies van 
het lichaam beschrijven, en die gebaseerd 
zijn op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens en door de 
gemiddelde consument goed begrepen 
worden, toegestaan als zij in de in lid 2 
bedoelde lijst zijn opgenomen.
2. De lidstaten verstrekken de Commissie 
uiterlijk op [één jaar na de laatste dag van 
de maand waarin deze verordening is 
vastgesteld] een lijst met claims als bedoeld 
in lid 1.
Na raadpleging van de Autoriteit stelt de 
Commissie volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure uiterlijk op [drie jaar 
na de laatste dag van de maand waarin 
deze verordening is vastgesteld] een 
communautaire lijst op van toegestane 
claims als bedoeld in lid 1 die de rol van 
een nutriënt of andere stof bij de groei, de 
ontwikkeling en de normale functies van 
het lichaam beschrijven.
De lijst kan op initiatief van de Commissie 
of op verzoek van een lidstaat worden 
gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure. 
3. Vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening tot de vaststelling van 
de in lid 2, tweede alinea, bedoelde lijst 
kunnen gezondheidsclaims als bedoeld in 
lid 1 worden gedaan onder 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
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van levensmiddelenbedrijven, mits zij in 
overeenstemming zijn met deze verordening 
en de desbetreffende nationale bepalingen, 
onverminderd de vaststelling van 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 22.

Motivering

Door het voorstel tot schrapping van het in artikel 10, lid 1 opgenomen algemene verbod op 
gezondheidsclaims, inclusief de toelatingsprocedure, verliest dit artikel zijn betekenis en het 
dient derhalve eveneens te worden geschrapt.

Amendement 33
Artikel 13, lid 1

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2000/13/EG mogen claims over 
ziekterisicoreductie worden gedaan indien 
daar overeenkomstig deze verordening een 
vergunning voor is verleend.

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2000/13/EG mogen claims over 
ziekterisicoreductie worden gedaan indien ze 
uit hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan.

Motivering

Ten gevolg van het voorstel tot schrapping van het in artikel, lid 1 opgenomen algemene verbod 
op gezondheidsclaims, inclusief de toelatingsprocedure, moet dit artikel worden aangepast.

Amendement 34
Artikel 14

Aanvragen van een vergunning Schrappen
1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een 
aanvraag ingediend bij de Autoriteit.
De Autoriteit:
a) bevestigt binnen 14 dagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van de aanvraag. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanvraag vermeld;
b) stelt de lidstaten en de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanvraag en 
stelt de aanvraag en eventuele door de 
aanvrager verstrekte aanvullende 
informatie te hunner beschikking;
c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.
2. Bij de aanvraag dient de volgende 
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gegevens te worden verstrekt:
a) naam en adres van de aanvrager;
b) het levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
bijzondere eigenschappen ervan;
c) een verslag van de verrichte onderzoeken 
met betrekking tot de gezondheidsclaim, 
met inbegrip van, voorzover beschikbaar, 
onafhankelijke, collegiaal getoetste studies 
die zijn verricht en andere documentatie 
waaruit blijkt dat de claim aan de criteria 
van deze verordening voldoet;
d) een verslag van andere 
wetenschappelijke studies die voor de 
gezondheidsclaim van belang zijn;
e) een voorstel voor de tekst, in alle talen 
van de Gemeenschap, van de 
gezondheidsclaim waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd, in 
voorkomend geval met inbegrip van 
specifieke voorwaarden voor het gebruik 
ervan;
f) een samenvatting van het dossier.
3. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, met inbegrip van bepalingen 
betreffende de opstelling en indiening van 
de aanvraag, worden na raadpleging van 
de Autoriteit vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 2 bedoelde procedure.
4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 
uitvoerige richtsnoeren uit voor het 
opstellen en indienen van aanvragen.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure worden afgezien.

Amendement 35
Artikel 15

Advies van de Autoriteit Schrappen
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1. Bij het uitbrengen van haar advies streeft 
de Autoriteit ernaar een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van ontvangst 
van een geldige aanvraag in acht te nemen. 
Die termijn wordt verlengd indien de 
Autoriteit de aanvrager overeenkomstig lid 
2 om aanvullende informatie verzoekt.
2. Zo nodig kan de Autoriteit de aanvrager 
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens binnen een bepaalde termijn aan 
te vullen.
3. Voor het opstellen van het advies van de 
Autoriteit gaat zij na of:
a) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim door wetenschappelijke 
gegevens wordt onderbouwd;
b) de tekst van de gezondheidsclaim voldoet 
aan de criteria van deze verordening;
c) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim voor de consument 
begrijpelijk en zinvol is.
4. Ingeval het advies luidt dat de 
gezondheidsclaim kan worden 
goedgekeurd, worden in het advies de 
volgende gegevens opgenomen:
a) naam en adres van de aanvrager;
b) de aanduiding van het levensmiddel of 
de categorie levensmiddelen waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
bijzondere eigenschappen ervan;
c) de aanbevolen tekst, in alle talen van de 
Gemeenschap, van de voorgestelde 
gezondheidsclaim;
d) indien van toepassing, de voorwaarden 
voor het gebruik van het levensmiddel en/of 
een vermelding of waarschuwing die bij de 
claim op het etiket en in de reclame moet 
worden geplaatst.
5. De Autoriteit zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager, 
met daarbij een rapport waarin de 
beoordeling van de gezondheidsclaim wordt 
beschreven en het advies wordt 
gemotiveerd.
6. De Autoriteit maakt haar advies 
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overeenkomstig artikel 38, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 openbaar. 
Het publiek kan gedurende 30 dagen na 
deze openbaarmaking opmerkingen aan de 
Commissie doen toekomen.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure worden afgezien.

Amendement 36
Artikel 15, lid 3, letter a)

a) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim door wetenschappelijke 
gegevens wordt onderbouwd;

a) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim wetenschappelijk wordt 
onderbouwd;

Motivering

Wetenschappelijke kennis in plaats van gegevens is waarschijnlijk voldoende om de voorgestelde 
formulering van de gezondheidsclaim te onderbouwen.

Amendement 37
Artikel 15, lid 4, letter c)

c) de aanbevolen tekst, in alle talen van de 
Gemeenschap, van de voorgestelde 
gezondheidsclaim;

c) de aanbevolen tekst, in de talen van de 
Gemeenschap, waarin de gezondheidsclaim 
wordt geformuleerd;

Motivering

Het wetenschappelijke verband en de betekenis van een claim kunnen en moeten onderworpen 
zijn aan een voorafgaande toestemming, maar het is belangrijk dat de fabrikanten een zekere 
mate van flexibiliteit krijgen bij de overbrenging van de boodschappen betreffende voeding en 
gezondheid ten behoeve van de consument. Het is niettemin wenselijk dat de Autoriteit een 
oriënterend voorstel doet. 
De verplichting om het voorstel in alle talen van de Gemeenschap op te stellen, is 
bureaucratisch en niet nodig wanneer de claim niet in alle talen wordt gebruikt.

Amendement 38
Artikel 16

Communautaire vergunning Schrappen
1. De Commissie legt binnen drie maanden 
na ontvangst van het advies van de 
Autoriteit aan het in artikel 23, lid 1, 
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bedoelde comité een ontwerp voor van de 
ten aanzien van de aanvraag te nemen 
beschikking, met inachtneming van het 
advies van de Autoriteit, de toepasselijke 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht en 
andere ter zake dienende factoren. Indien 
de ontwerp-beschikking niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de 
verschillen toe. 
2. Indien de ontwerpbeschikking beoogt 
een vergunning te verlenen, worden de in 
artikel 15, lid 4, bedoelde gegevens en de 
naam van de vergunninghouder hierin 
vermeld.
3. De definitieve beschikking ten aanzien 
van de aanvraag wordt vastgesteld volgens 
de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure. 
4. De Commissie stelt de aanvrager 
onverwijld in kennis van de vastgestelde 
beschikking en maakt de bijzonderheden 
van die beschikking bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
5. De verlening van de vergunning laat de 
algemene wettelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf met betrekking 
tot het betrokken levensmiddel onverlet.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure worden afgezien.

Amendement 39
Artikel 17

Wijziging, schorsing en intrekking van 
vergunningen

Schrappen

1. De vergunninghouder kan volgens de 
procedure van artikel 14 een aanvraag tot 
wijziging van een bestaande vergunning 
indienen.
2. De Autoriteit brengt op eigen initiatief of 
naar aanleiding van een verzoek van een 
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lidstaat of de Commissie, advies uit over de 
vraag of een beschikking ten aanzien van 
het gebruik van een gezondheidsclaim nog 
steeds in overeenstemming is met de 
voorwaarden van deze verordening. 
Zij legt dit advies onverwijld voor aan de 
Commissie, de vergunninghouder en de 
lidstaten. De Autoriteit maakt haar advies 
overeenkomstig artikel 38, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 openbaar.
Het publiek kan gedurende 30 dagen na 
deze openbaarmaking opmerkingen aan de 
Commissie doen toekomen.
3. De Commissie bestudeert het advies van 
de Autoriteit zo spoedig mogelijk. In 
voorkomend geval wordt de vergunning 
gewijzigd, geschorst of ingetrokken volgens 
de procedure van artikel 16. 

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 40
Artikel 18

Communautair repertorium Schrappen
1. De Commissie stelt een Communautair 
repertorium van voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen, 
hierna "het repertorium" genoemd, op en 
houdt dat bij.
2. Het repertorium bevat het volgende:
a) de voedingsclaims en de daarvoor 
geldende voorwaarden zoals aangegeven in 
de bijlage;
b) de gezondheidsclaims waarvoor een 
vergunning is verleend en de daarvoor 
geldende voorwaarden overeenkomstig 
artikel 13, lid 2, artikel 17, lid 2, artikel 19, 
leden 1 en 2, artikel 21, lid 2, en artikel 22, 
lid 2;
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c) een lijst van afgewezen 
gezondheidsclaims.
Gezondheidsclaims waarvoor vergunning is 
verleend op grond van door 
eigendomsrechten beschermde gegevens, 
worden opgenomen in een aparte bijlage bij 
het repertorium onder vermelding van de 
volgende gegevens:
(1) de datum waarop de Commissie een 
vergunning voor de gezondheidsclaim heeft 
verleend en de naam van de 
oorspronkelijke aanvrager aan wie de 
vergunning is verleend;
(2) een vermelding dat de Commissie de 
gezondheidsclaim heeft verleend op grond 
van door eigendomsrechten beschermde 
gegevens; 
(3) een vermelding dat het gebruik van de 
gezondheidsclaim beperkt is, tenzij een 
latere aanvrager een vergunning voor de 
claim krijgt zonder naar de door 
eigendomsrechten beschermde gegevens
van de oorspronkelijke aanvrager te 
verwijzen.
3. Het repertorium wordt openbaar 
gemaakt.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 41
Artikel 19

Gegevensbescherming Schrappen
1. De wetenschappelijke gegevens en de 
andere informatie in het dossier van de 
aanvraag overeenkomstig artikel 14, lid 2, 
mogen gedurende zeven jaar vanaf de 
datum van vergunningverlening niet ten 
behoeve van latere aanvragers worden 
gebruikt, tenzij de latere aanvrager met de 
eerdere aanvrager is overeengekomen dat 
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die gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt, indien:
a) de eerdere aanvrager bij de eerdere 
aanvraag heeft aangegeven dat de 
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie door eigendomsrechten 
beschermd waren, en 
b) de eerdere aanvrager ten tijde van de 
eerdere aanvraag het exclusieve recht had 
om naar de desbetreffende gegevens te 
verwijzen, en
c) de gezondheidsclaim niet goedgekeurd 
had kunnen worden wanneer de eerdere 
aanvrager de desbetreffende gegevens niet 
verstrekt had.
2. Tot het eind van de in lid 1 bedoelde 
periode van zeven jaar hebben latere 
aanvragers niet het recht om te verwijzen 
naar gegevens waarvan een eerdere 
aanvrager heeft aangegeven dat zij door 
eigendomsrechten beschermd zijn, behalve 
indien de Commissie besluit dat de 
vergunning verleend kon worden of had 
kunnen worden zonder dat de 
desbetreffende gegevens waren verstrekt.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet in een meerdere maanden durende uniforme 
toelatingsprocedure voor het gebruik van gezondheidsclaims in levensmiddelenreclame, die door 
een Europees levensmiddelenagentschap moet worden toegepast. Dit voorstel is bureaucratisch, 
niet op de praktijk toegesneden en met name tegen de achtergrond van de strategie van Lissabon 
onaanvaardbaar. Er moet dan ook van de ex ante toelatingsprocedure en de daaraan 
gerelateerde administratieve voorschriften worden afgezien.

Amendement 42
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
Intellectuele-eigendomsrechten

De indiening van een aanvraag tot 
gebruikmaking van een claim, of de 
registratie of publicatie ervan, mag geen 
afbreuk doen aan eventuele intellectuele-
eigendomsrechten waar de aanvrager 
aanspraak op kan maken met betrekking 
tot de claim zelf of tot in het 
aanvraagdossier vervatte wetenschappelijke 
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gegevens of informatie. De rechten zullen 
worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van het Gemeenschapsrecht, of van 
nationale bepalingen die niet indruisen 
tegen het Gemeenschapsrecht.

Amendement 43
Artikel 22

Artikel 22 Schrappen
Vrijwaringsmaatregelen

1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat een claim niet 
aan de deze verordening voldoet of de in 
artikel 7 bedoelde wetenschappelijke 
onderbouwing ervan ontoereikend is, kan 
die lidstaat het gebruik van die claim op zijn 
grondgebied tijdelijk opschorten. 
Hij stelt de andere lidstaten en de 
Commissie daarvan in kennis onder 
vermelding van de redenen voor de 
opschorting.
2. Over de claim wordt een besluit genomen 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure, in voorkomend geval na 
raadpleging van de Autoriteit.
De Commissie kan deze procedure op eigen 
initiatief inleiden.
3. De in lid 1 bedoelde lidstaat kan de 
opschorting handhaven tot hem kennis is 
gegeven van het in lid 2 bedoelde besluit.

Motivering

Een maatregel tot "voorlopige opschorting" van claims die niet aan de verordening voldoen of 
waarbij de wetenschappelijke onderbouwing twijfelachtig lijkt, is in strijd met artikel 28 van het 
EG-Verdrag. Gezien de verzekering van het vrij verkeer van goederen in de Europese interne 
markt dient artikel 22 te worden geschrapt.
Wanneer schrapping niet haalbaar is, lijkt een hierboven geschetst recht van de lidstaten alleen 
bij claims overeenkomstig artikel 12, lid 3 zinvol, omdat de overige claims door de EFSA worden 
toegestaan en derhalve stroken met de verordening. Bovendien zou een maatregel van een 
lidstaat alleen gerechtvaardigd zijn als een misleidende claim aanleiding zou kunnen zijn voor 
een concreet gezondheidsrisico. Artikel 22 zou derhalve moeten worden gewijzigd, zoals in 
amendement 112 is geschetst.

Amendement 44
Artikel 24

Teneinde een efficiënt toezicht op Teneinde een efficiënt toezicht op 
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levensmiddelen met voedings- of 
gezondheidsclaims te vergemakkelijken, 
kunnen de lidstaten eisen dat de fabrikant of 
degene die voor het in de handel brengen 
van dergelijke levensmiddelen op hun 
grondgebied verantwoordelijk is, de 
bevoegde instantie van deze 
commercialisering in kennis stelt, door deze 
een model van het voor het product 
gebruikte etiket te verstrekken.

levensmiddelen met voedings- of 
gezondheidsclaims te vergemakkelijken, 
kunnen de lidstaten eisen dat de fabrikant of 
degene die voor het in de handel brengen 
van dergelijke levensmiddelen op hun 
grondgebied verantwoordelijk is, de 
bevoegde instantie van deze 
commercialisering in kennis stelt, door deze 
een model van het voor het product 
gebruikte etiket te verstrekken. De Autoriteit 
oefent controle uit op reclamecampagnes 
voor levensmiddelen die van voedings- en 
gezondheidsclaims zijn voorzien, om te 
waarborgen dat overeenkomstig Richtlijn 
2001/13/EG de consument niet misleid 
wordt door de verstrekte informatie.

Motivering

Reclamecampagnes/logo's/productaanbevelingen door sportlieden spelen een belangrijke rol bij 
de wijze waarop voedings- en gezondheidsclaims door de consument ervaren worden. In de VS 
wordt de toelaatbaarheid van reclamecampagnes voor levensmiddelen gecontroleerd door de 
Federal Trade Commission en een soortgelijke situatie zou op EU-niveau van kracht moeten 
worden, waarbij de EFSA de bevoegdheid krijgt om toezicht uit te oefenen en commentaar te 
leveren op bijzondere gevallen waarbij reclame eerder de consument misleidt dan hem/haar 
voorlicht.

Amendement 45
Artikel 25 bis (nieuw)

Artikel 25 bis
Overgangsmaatregelen

Voedingsclaims ten behoeve van intensief 
spiergebruik die vóór de datum van 
inwerkingtreding, zoals neergelegd in 
artikel 26, in overeenstemming zijn 
gebracht met nationale bepalingen, mogen 
ook in de toekomst worden geformuleerd 
tot de goedkeuring van een 
Commissierichtlijn over voedsel bestemd 
voor intensief spiergebruik, met name voor 
sportlieden, gebaseerd op richtlijn 
89/398/EEG inzake voor bijzondere 
voeding bestemde levensmiddelen.

Motivering

De Europese Commissie werkt thans aan een richtlijn van de Commissie over voeding voor 
intensieve spierinspanning, in het kader van de kaderrichtlijn inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen (richtlijn 89/398). Deze aanstaande richtlijn zal de eisen 
verduidelijken voor claims voor sportvoeding. Deze claims zijn zeer specifiek voor producten die 



PE 349.832v02-00 32/38 AD\553163NL.doc

NL

worden gebruikt door atleten en derhalve moeten in de specifieke richtlijn passende criteria voor 
claims worden gedefinieerd. Derhalve is het gewenst overgangsmaatregelen in deze verordening 
op te nemen tot de richtlijn terzake is goedgekeurd.

Amendement 46
Artikel 26, alinea 2

Zij is van toepassing met ingang van [eerste 
dag van de zesde maand na de 
bekendmaking].

Zij is van toepassing met ingang van [eerste 
dag van de achttiende maand na de 
bekendmaking].

Motivering

Er dient te worden voorzien in een redelijke periode van aanpassing aan de nieuwe door de 
verordening opgelegde regels. Wij stellen een overgangsperiode voor van 18 maanden, van de 
datum van publicatie van de verordening tot de datum van inwerkingtreding ervan. 

Amendement 47
Artikel 26, alinea 3

Levensmiddelen die vóór deze datum in de 
handel gebracht of geëtiketteerd zijn en niet 
aan deze verordening voldoen, mogen echter 
worden verhandeld tot en met [laatste dag 
van de elfde maand na de bekendmaking].

Levensmiddelen die vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
de handel gebracht of geëtiketteerd zijn en 
niet aan de verordening voldoen, mogen 
echter worden verhandeld tot en met [laatste 
dag van de achttiende maand na de 
inwerkingtreding] of tot het einde van de te 
voorziene gebruiksduur, indien deze 
periode langer is.

Motivering

De publicatie van de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, de 
vergunningsprocedure (minimaal 6 maanden) en de wijzigingen van het etiket en de 
aanbiedingsvorm kunnen meer tijd in beslag nemen dan de elf door de Commissie voorgestelde 
maanden. In dat geval is de overgangsperiode te kort.

Amendement 48
Artikel 26, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Gezondheidsclaims, met uitzondering 
van de in artikel 12, lid 1 vermelde claims, 
die gebruikt worden in overeenstemming 
met de bestaande bepalingen voor 
levensmiddelen, levensmiddelencategorieën 
of bestanddelen van levensmiddelen op het 
tijdstip dat deze verordening in werking 
treedt, kunnen onverminderd worden 
toegepast mits daartoe een aanvraag wordt 
ingediend overeenkomstig artikel 14 binnen 
12 maanden na de datum van toepassing 
van deze verordening en tot zes maanden 
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nadat een definitief besluit overeenkomstig 
artikel 16 is genomen. Voor deze 
aanvragen zijn de termijnen als bepaald in 
de artikelen 15, lid 1, 15, lid 2, en 16, lid 1 
niet van toepassing.

Motivering

Passende overgangsvoorschriften zijn nodig. Voor de periode waarvoor de verordening geldt, 
zes maanden na publicatie, moeten producten worden geëtiketteerd conform de nieuwe 
verordening. De procedures zoals bedoeld in de artikelen 14 tot en met 17 van het 
Commissievoorstel zullen echter waarschijnlijk aanzienlijk langer duren dan zes maanden.
Ondernemingen moet derhalve worden toegestaan hun producten die thans op de markt zijn te 
blijven verhandelen, totdat de EFSA en het vaste comité een definitief besluit hebben genomen, 
mits de onderneming in kwestie een aanvraag heeft ingediend om de claim overeenkomstig de 
toestemmingsprocedure goed te keuren.

Amendement 49
Artikel 26, alinea 3 bis (nieuw)

Gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 
12, lid 1 kunnen worden gebruikt vanaf de 
in alinea 1 aangegeven datum van 
inwerkingtreding tot de datum van 
vaststelling van de in artikel 12 bedoelde 
lijsten, onder verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers, voorzover zij voldoen 
aan de bepalingen van deze verordening en 
de nationale voorschriften tot omzetting 
ervan, en behoudens toepassing van 
overgangsmaatregelen conform artikel 22.

Motivering

Deze verordening moet de bedrijven in staat stellen de producten die momenteel op de markt zijn 
te blijven afzetten zolang de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Permanent 
Comité geen definitief besluit hebben genomen.

Amendement 50
Artikel 26, alinea 3 ter (nieuw)

Gezondheidsclaims die verschillen van de 
in artikel 12, lid 1 vermelde claims en die 
conform de geldende voorschriften gebruikt 
worden voor levensmiddelen, categorieën 
van levensmiddelen of bestanddelen van 
levensmiddelen op het tijdstip dat deze 
verordening in werking treedt, mogen 
worden gehandhaafd mits daartoe een 
aanvraag wordt ingediend overeenkomstig 
artikel 14, binnen 12 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening 
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en tot zes maanden nadat een definitief 
besluit is genomen overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 16.

Motivering

Deze verordening moet de bedrijven in staat stellen de producten die momenteel op de markt zijn 
te blijven afzetten met de overeenstemmende gezondheidsclaims, zolang de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en het Permanent Comité geen definitief besluit hebben genomen, op 
voorwaarde dat het bedrijf in kwestie daartoe een aanvraag indient conform de 
vergunningsprocedure. Alle betrokken partijen zouden baat hebben bij deze overgangsregeling, 
ook de instanties die verantwoordelijk zijn voor de vergunningsprocedure.

Amendement 51
Bijlage, punt 7 bis (nieuw), na sectie "Vrij van verzadigde vetten"

NETTOKOOLHYDRATEN
Deze term vertegenwoordigt een nettocijfer 
waarbij koolhydraten die een zeer geringe 
uitwerking hebben op de bloedsuikerspiegel 
worden afgetrokken van het totale aantal 
koolhydraten; nettokoolhydraten = totale 
koolhydraten - glycerine - organische 
zuren. Alcoholsuiker wordt niet 
afgetrokken omdat deze de 
bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden, 
afhankelijk van de verwerking en 
samenstelling van de voeding.

Motivering

Bewezen is dat nettokoolhydraatdiëten een bijdrage kunnen leveren aan gewichtsvermindering. 
Claims in verband met de hoeveelheid nettokoolhydraten voldoen aan de groeiende vraag van 
consumenten naar informatie over de hoeveelheid nettokoolhydraten in voeding.

Amendement 52
Bijlage, punt 7 ter (nieuw), na sectie "Vrij van verzadigde vetten"

ARM AAN KOOLHYDRATEN
De claim dat een product arm aan 
koolhydraten is en elke soortgelijke claim 
die voor de consument hetzelfde inhoudt, 
mag alleen worden gebruikt wanneer het 
product niet meer dan 5 g 
nettokoolhydraten per producteenheid 
bevat, rekening houdend met het feit dat 
nettokoolhydraten het nettocijfer 
vertegenwoordigen waarbij koolhydraten 
die een zeer geringe invloed hebben op de 
bloedsuikerspiegel worden afgetrokken; 
nettokoolhydraten = totale koolhydraten -
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glycerine - organische zuren. Alcoholsuiker 
wordt niet afgetrokken omdat deze de 
bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden als 
gevolg van de verwerking en samenstelling 
van voedsel.

Motivering

Bewezen is dat nettokoolhydraatdiëten een bijdrage kunnen leveren aan gewichtsvermindering. 
Claims in verband met de hoeveelheid nettokoolhydraten voldoen aan de groeiende vraag van 
consumenten naar informatie over de hoeveelheid nettokoolhydraten in voeding.

Amendement 53
Bijlage, punt 7 quater (nieuw), na sectie "Vrij van verzadigde vetten"

MINDER KOOLHYDRATEN
Een claim dat een product minder 
koolhydraten bevat, en elke soortgelijke 
claim die voor de consument hetzelfde 
inhoudt, mag alleen worden gebruikt 
wanneer het product niet meer dan 10 g 
nettokoolhydraten per producteenheid 
bevat, rekening houdend met het feit dat 
nettokoolhydraten de nettohoeveelheid 
vertegenwoordigen waarvan de 
koolhydraten die een zeer geringe invloed 
op de bloedsuikerspiegel hebben, worden 
afgetrokken; nettokoolhydraten = totale 
koolhydraten - glycerine - organische 
zuren. Alcoholsuiker wordt niet 
afgetrokken omdat deze de 
bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden, als 
gevolg van de verwerking en samenstelling 
van de voeding.

Motivering

Bewezen is dat nettokoolhydraatdiëten een bijdrage kunnen leveren aan gewichtsvermindering. 
Claims in verband met de hoeveelheid nettokoolhydraten voldoen aan de groeiende vraag van 
consumenten naar informatie over de hoeveelheid nettokoolhydraten in voeding.

Amendement 54
Bijlage, punt 18, sectie "Natuurlijke bron van vitaminen en/of mineralen"

NATUURLIJKE BRON VAN 
VITAMINEN EN/OF MINERALEN

BRON VAN VITAMINEN EN/OF 
MINERALEN

Een claim dat een levensmiddel een 
natuurlijke bron van vitaminen en/of 
mineralen is en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 

Een claim dat een levensmiddel een bron 
van vitaminen en/of mineralen is en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
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gedaan als het product per 100 g of ml 
minimaal 15% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid zoals vastgesteld in de bijlage 
bij Richtlijn 90/496/EEG bevat.

product minimaal 15% van de aanbevolen 
voedingswaarde per 100 g (vast) en 7,5% 
van de aanbevolen voedingswaarde per 100 
ml (vloeibaar), of 5% van de aanbevolen 
voedingswaarde per 100 kcal (12% van de 
aanbevolen voedingswaarde per 1 MJ) of 
15% van de aanbevolen voedingswaarde 
per portie bevat.

Wanneer een levensmiddel een natuurlijke 
bron van vitaminen en/of mineralen is, 
mogen de woorden "natuurlijk" en "van 
nature" in de claim worden gebruikt.

Motivering

De voorwaarden voor het gebruik van de claim "bron van" vitaminen of mineralen zouden 
moeten aansluiten op de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Codex Alimentarius, m.a.w. er 
zouden verschillende drempels moeten worden ingevoerd, naargelang het vaste of vloeibare 
producten betreft. Bovendien dreigen de drempels waarnaar de Commissie verwijst uiterst 
nadelig te zijn voor de zuivelproducten, waarvan het hoge calciumgehalte nochtans bekend is.

Amendement 55
Bijlage, punt 24 bis (nieuw), na de sectie "Light"

BRON VAN ZETMEEL
Een claim dat een levensmiddel een bron 
van zetmeel is en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product ten minste 15 g 
zetmeel per 100 g bevat.

Motivering

Sommige consumenten zijn om gezondheidsredenen op zoek naar zetmeelhoudende producten. 
Het is dan ook wenselijk het zetmeelgehalte te vermelden, met inachtneming van de gegevens van 
de Codex Alimentarius.

Amendement 56
Bijlage, punt 24 ter (nieuw) 

BRON VAN SAMENGESTELDE  
KOOLHYDRATEN
Een claim dat een levensmiddel een bron 
van samengestelde koolhydraten vormt en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
levensmiddel per 100 gram ten minste 25 
gram samengestelde koolhydraten bevat.
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Motivering

Samengestelde koolhydraten bestaan uit lange ketens enkelvoudige suikers. Zij zijn in natuurlijke 
staat aanwezig in granen, fruit en groenten (met name erwten en bonen). De samengestelde 
koolhydraten omvatten alle soorten verteerbare koolhydraten, met uitzondering van de mono- en 
disachariden.
De energie van een levensmiddel is hoofdzakelijk afkomstig van de volgende voedingsstoffen: 
eiwitten, koolhydraten en vetten.
Aanbevelingen van diverse Europese landen voor de voeding adviseren de bovengenoemde drie 
voedingsstoffen in de volgende verhouding te nuttigen:
- minder dan 30-35% van de energie moet afkomstig zijn van vetten;
- tussen 10 en15% van de energie moet afkomstig zijn van eiwitten;
- meer dan 50% van de energie moet afkomstig zijn van koolhydraten (bij voorkeur in de vorm 
van samengestelde koolhydraten).
Daarom is het belangrijk de consumenten voor te lichten over de levensmiddelen die een bron 
van koolhydraten zijn of veel koolhydraten bevatten, opdat zij kunnen opteren voor een 
gezondere voeding.

Amendement 57
Bijlage, punt 24 quater (nieuw), na de sectie "Light"

RIJK AAN ZETMEEL
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
zetmeel is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product ten minste 30 g 
zetmeel per 100 g bevat.

Motivering

Sommige consumenten zijn om gezondheidsredenen op zoek naar zetmeelhoudende producten. 
Het is dan ook wenselijk het zetmeelgehalte te vermelden, met inachtneming van de gegevens van 
de Codex Alimentarius.
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