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Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 42

Het Europees Parlement verwerpt het Commissievoorstel

Or. en

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 43
Overweging –1 bis (nieuw)

(-1 bis) Er zij aan herinnerd dat een 
afwisselende en evenwichtige voeding een 
voorwaarde is voor een goede gezondheid, 
dat de afzonderlijke producten van invloed 
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zijn op de totale voeding en dat voeding 
slechts één van de vele factoren is die van 
invloed zijn op het ontstaan van bepaalde
ziekten bij de mens. Andere factoren, zoals 
leeftijd, genetische aanleg, de mate van 
lichamelijke activiteit, het gebruik van 
tabak en andere verdovende middelen, 
milieublootstelling en stress, kunnen ook 
een rol spelen bij het doen ontstaan van 
ziekten bij de mens. Met deze elementen 
dient rekening te worden gehouden in het 
kader van de verschillende aanbevelingen 
die de Europese Unie op het gebied van de 
gezondheid opstelt.

Or. fr

Motivering

Het verdient aanbeveling het hier gestelde aan het begin van de wetgevingstekst nog eens in 
herinnering te brengen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 44
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Deze verordening is niet van 
toepassing op gewone mededelingen, al dan 
niet in commerciële boodschappen, in het 
kader van campagnes van 
volksgezondheidsautoriteiten gericht op het 
bevorderen van het eten van gezond 
voedsel, zoals aanbevolen porties fruit, 
groenten en vette vis.

Or. en

Motivering

De verordening moet niet leiden tot een verbod op mededelingen met betrekking tot gezond 
eten in het kader van campagnes van nationale autoriteiten en hun opname op etiketten, in 
reclame of presentaties van voedsel. Zo houden de lidstaten campagnes ter bevordering van 
de consumptie van bijvoorbeeld fruit en groente en vette vis.
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Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 45
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Richtlijn 89/398/EEG van de Raad 
van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen bevat specifieke 
regels voor de samenstelling en etikettering
van voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen, met name wat de 
bijzondere voedingskenmerken van 
dergelijke levensmiddelen betreft. 
Dientengevolge is een aantal bepalingen 
van deze verordening niet van toepassing 
op voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen. Vandaar dat voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
voor bijzondere voeding van de toepassing 
van de bepalingen van deze verordening 
zijn vrijgesteld, voorzover dergelijke claims 
nodig zijn voor het aangeven van de 
geschiktheid van deze producten voor hun 
beoogde gebruik.

Or. en

Motivering

Levensmiddelen voor bijzondere voeding zijn bestemd voor mensen met speciale nutritionele 
behoeften. Sommige bepalingen van de voorgestelde verordening zijn niet geschikt voor 
dergelijke levensmiddelen. De voorgestelde overweging beoogt artikel 1, lid 4, van de 
verordening te verduidelijken, waarin staat dat hij onverminderd van toepassing is op voor 
bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead en Linda McAvan

Amendement 46
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Nationale vrijwillige 'front-of-pack' 
etiketteringsregelingen met betrekking tot 
nutritionele aspecten die door een lidstaat 
zijn goedgekeurd en aan de in deze 
verordening vermelde beginselen voldoen, 
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zijn niet verboden.

Or. en

Motivering

De regeringen van een aantal lidstaten onderzoeken en ontwikkelen momenteel het meest 
consumentvriendelijke format voor vrijwillige 'front-of-pack' etiketteringsregelingen met 
betrekking tot nutritionele aspecten. Wanneer zo'n regeling eenmaal door een regering van 
een lidstaat is ingevoerd en tot het moment dat er een Europese regeling is uitgewerkt, zijn 
deze regelingen niet verboden voorzover zij in overeenstemming zijn met de in de verordening 
vermelde beginselen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 47
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 
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.

schrappen

Or. de

Motivering

Alleen maar beweren dat voedings- en gezondheidsclaims ongewenste effecten kunnen 
hebben, is onvoldoende als onderbouwing van voedingsprofielen en van het verbod op 
voedings- en gezondheidsclaims. Dit geldt ook voor de vermeende onderbouwing van het 
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totale verbod op voedings- en gezondheidsclaims met betrekking tot dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2%.

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 178/2002 stoelt levensmiddelenwetgeving 
op een geëigende risicobeoordeling en -analyse, en niet op vermeende verbanden. Zonder de 
noodzakelijke risico-analyse is een regeling voor voedingsprofielen dus niet mogelijk.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
María Esther Herranz García

Amendement 48
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 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.

(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 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. Rekening houden met stoffen in het 
voedingsprofiel van het product helpt bij 
het vaststellen van de claims die erover 
mogen worden gedaan.

Or. es

Motivering

De mogelijkheid om consumenten te informeren over de kenmerken en eigenschappen van 
levensmiddelen, inclusief de mogelijke gevolgen van opname, op voorwaarde dat de 
informatie waar en wetenschappelijk bewezen is, moet zonder uitzondering worden 
gehandhaafd en gegarandeerd.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken EN Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 49
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Sommige levensmiddelen kunnen 
ongewenste of vervuilende stoffen bevatten, 
zoals methylkwik in tonijn of PCB/dioxine 
in vette vis. Andere levensmiddelen kunnen 
stoffen bevatten, zoals coffeïne of 
substanties van hormonale aard, waarover 
hetzij een openbaar onderzoek gaande is 
dan wel in wetenschappelijk kring nog 
beraadslaagd wordt. Bij de behandeling 
van de vraag of een claim inzake een 
product gerechtvaardigd is dient tevens te 
worden bezien of dit zou kunnen resulteren 
in een vergroot verbruik van eventueel 
ongewenste stoffen. 

Or. en

Motivering

Levensmiddelen met ongewenst hoge niveaus aan contaminerende stoffen of die stoffen 
bevatten waarover nog openbaar onderzoek gaande is, dienen niet gezonder te worden 
voorgesteld daar dit tot een ongewenst hoger verbruik van deze levensmiddelen zou kunnen 
leiden.

Amendement ingediend door Avril Doyle, Holger Krahmer en Miroslav Ouzký

Amendement 50
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 

schrappen



AM\555844NL.doc 7/195 PE 353.660v01-00

NL

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. 

Or. en

Motivering

Het vaststellen van objectieve en wetenschappelijk onderbouwde voedingsprofielen zou wel 
eens onmogelijk kunnen zijn, aangezien het effect van een levensmiddel op de gezondheid niet 
wordt bepaald door de nutritionele samenstelling, maar door het gebruik. De maaltijden die 
mensen eten zijn combinaties van afzonderlijke levensmiddelen, geen geïsoleerde 
levensmiddelen. Tegen deze achtergrond zullen beleidsmaatregelen op basis van dergelijke 
profielen hoogstwaarschijnlijk onsamenhangend zijn en tot arbitraire beslissingen leiden. 
Daarnaast hebben voedingsprofielen vanuit de optiek van gezondheidseducatie geen enkel 
nut.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 51
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 

(7) Bij de vaststelling van een 
voedingsprofiel dient gekeken te worden 
naar het gehalte aan alle verschillende 
nutriënten en stoffen met een nutritioneel of 
fysiologisch effect. 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 
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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.

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 Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid worden 
toevertrouwd.

Or. de

Motivering

De vaststelling van voedingsprofielen is een wetenschappelijke aangelegenheid en dient 
bijgevolg uitsluitend te worden verricht door de EFSA. Deze voedingsprofielen dienen door 
de Commissie te worden erkend. Voedingsprofielen dienen niet beperkt te blijven tot het 
gehalte aan suiker, zout en vet in het voedingsmiddel in kwestie.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 52
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Consumenten hebben in 
toenemende mate behoefte aan 
betrouwbare en objectieve informatie over 
de kwaliteit van het voedsel dat zij 
gebruiken. Aan de hand van 
voedselprofielen kan een 
kwaliteitsaanduiding worden gemaakt die 
de consument informatie biedt over het 
gehalte van suikers, natrium/zout, 
verzadigde vetten, transvetzuren en andere 
voedingsstoffen (vitaminen, mineralen en 
vezels). Deze kwaliteitsaanduiding is een 
belangrijk instrument in de strijd tegen 
degeneratieve ziekten als hart- en 
vaatziekten en kanker. 

Or. nl
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 53
Overweging 9

(9) Om te waarborgen dat de gedane claims 
waarheidsgetrouw zijn, moet de stof 
waarvoor de claim wordt gedaan in het 
eindproduct in voldoende hoeveelheid 
aanwezig zijn, respectievelijk afwezig of tot 
een voldoende laag niveau teruggebracht, 
om het geclaimde nutritionele of 
fysiologische effect te bereiken. Ook moet 
de stof door het lichaam kunnen worden 
opgenomen. Bovendien moet de stof die het 
geclaimde nutritionele of fysiologische 
effect sorteert, in een significante 
hoeveelheid aanwezig zijn in een 
hoeveelheid voedsel die de consument naar 
redelijkerwijs kan worden aangenomen tot 
zich zal nemen.

(9) Om te waarborgen dat de gedane claims 
waarheidsgetrouw zijn, moet de stof 
waarvoor de claim wordt gedaan in het 
eindproduct in voldoende hoeveelheid 
aanwezig zijn, respectievelijk afwezig of tot 
een voldoende laag niveau teruggebracht, 
om het geclaimde nutritionele of 
fysiologische effect te bereiken. Ook moet 
de stof door het lichaam kunnen worden 
opgenomen. Bovendien moet de stof die het 
geclaimde nutritionele of fysiologische 
effect sorteert, in een significante 
hoeveelheid aanwezig zijn in een 
hoeveelheid voedsel die de consument naar 
redelijkerwijs kan worden aangenomen tot 
zich zal nemen. Standaardwaarden van de 
actieve substanties, rekening houdend met 
variaties per seizoen of door verwerking, 
dienen de basis te zijn voor elke 
inhoudsopgave. Geharmoniseerde 
testmethoden dienen beschikbaar te zijn om 
vergelijkbare testresultaten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Elke inhoudsopgave dient gebaseerd te zijn op geharmoniseerde testmethoden en op 
gemiddelde waarden inzake de actieve substanties om elke onjuiste interpretatie van 
resultaten die leiden tot misleidende consumenteninformatie te voorkomen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 54
Overweging 11

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 



PE 353.660v01-00 10/195 AM\555844NL.doc

NL

levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen.

levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen. De 
wetenschappelijke onderbouwing moet in 
evenredigheid zijn met de aard van de 
heilzame effecten waarop voor het product 
aanspraak wordt gemaakt.

Or. fr

Motivering

Volgens de algemene beginselen van de verordening tot oprichting van de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid moeten in de onderhavige verordening evenredigheidsniveaus worden 
vastgesteld die aangepast zijn aan 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 ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 55
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 
moet bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats 
komen en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 56
Overweging 12

(12) Gezien het positieve beeld dat wordt 
opgeroepen door levenmiddelen met 
voedings- en gezondheidsclaims en het 
potentiële effect van die levensmiddelen op 
de voedingsgewoonten en de totale 
nutriënteninname moet de consument de 
algehele voedingskwaliteit van die 

(12) Gezien het positieve beeld dat wordt 
opgeroepen door levenmiddelen met 
voedings- en gezondheidsclaims en het 
potentiële effect van die levensmiddelen op 
de voedingsgewoonten en de totale 
nutriënteninname moet de consument de 
algehele voedingskwaliteit van die 
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producten kunnen beoordelen. Daarom moet 
voor alle levensmiddelen met 
gezondheidsclaims uitvoerige 
voedingswaarde-etikettering verplicht 
worden gesteld.

producten kunnen beoordelen. Daarom moet 
voor alle levensmiddelen met 
voedingswaarde- en/of gezondheidsclaims
uitvoerige voedingswaarde-etikettering 
verplicht worden gesteld.

Or. en

Motivering

Voedingswaarde-etikettering is eveneens belangrijk voor voedingswaarde- en/of 
gezondheidsclaims.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 57
Overweging 13

(13) Er moet een lijst van toegestane 
voedingsclaims, met de specifieke 
voorwaarden voor het gebruik daarvan, 
worden opgesteld, op basis van de 
voorwaarden voor het gebruik van dergelijke 
claims die op nationaal of internationaal 
niveau zijn overeengekomen en in de 
communautaire wetgeving zijn vastgelegd. 
Die lijst moet op gezette tijden worden 
bijgewerkt. Verder is het voor vergelijkende 
claims nodig dat de consument duidelijk kan 
zien welke producten met elkaar worden 
vergeleken.

(13) Er moet een lijst van toegestane 
voedingsclaims, met de specifieke 
voorwaarden voor het gebruik daarvan, 
worden opgesteld, op basis van de 
voorwaarden voor het gebruik van dergelijke 
claims die op nationaal of internationaal 
niveau zijn overeengekomen en in de 
communautaire wetgeving zijn vastgelegd. 
Die lijst zal op gezette tijden worden 
bijgewerkt om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de wetenschap, de kennis 
en de techniek. Verder is het voor 
vergelijkende claims nodig dat de 
consument duidelijk kan zien welke 
producten met elkaar worden vergeleken.

Or. fr

Motivering

Het is nodig dat de lijst van voedingsclaims wordt aangepast aan de wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen zodat de lijst zo nauwkeurig en zo spoedig mogelijk rekening houdt 
met de nieuwste kennis en technieken. 
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 58
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. Daarom dient bij
claims met betrekking tot psychologische of 
gedragsaspecten een wetenschappelijke 
bewijs te worden verlangd.

Or. de

Motivering

Wetenschappelijke bedrijfsvoering moet het criterium voor de beoordeling van gegevens zijn.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 59
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 

(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 
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voeding beschikbare energie beperken. 
Daarom dienen dergelijke vermeldingen 
voor alle levensmiddelen te worden
verboden.

voeding beschikbare energie beperken. 
Daarom dienen dergelijke vermeldingen 
alleen te worden toegestaan als zij 
wetenschappelijke voldoende zijn 
onderbouwd.

Or. de

Motivering

Vergelijk motivering van artikel 11, lid 1.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard , Phillip 
Whitehead en Linda McAvan

Amendement 60
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 volgens een andere procedure 
beoordeeld en toegelaten worden. Daarom 
moet er - na raadpleging van de Autoriteit -
een lijst worden vastgesteld van toegestane 
claims die de rol van een nutriënt of andere 
stof beschrijven.

Or. en

Motivering

"Reeds lang bekende, onomstreden wetenschappelijke gegevens" moeten worden beoordeeld 
door onafhankelijke deskundigen. Derhalve is raadpleging van de EFSA noodzakelijk.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 61
Overweging 17

(17) Gezondheidsclaims die de rol van 
nutriënten of andere stoffen bij de groei en 

(17) Gezondheidsclaims die de rol van 
nutriënten of andere stoffen bij de groei en 
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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.

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. Daarom moet er een lijst 
worden vastgesteld van toegestane claims 
die de rol van een nutriënt of andere stof 
beschrijven.

Or. de

Motivering

Vergelijk motivering van artikel 10, lid 1.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 62
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 algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke kennis, 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt een en ander te verduidelijken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 63
Overweging 19

(19) Een gevarieerde, evenwichtige voeding Een gevarieerde, evenwichtige voeding, 
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is een vereiste voor een goede gezondheid 
en de invloed van afzonderlijke producten 
in de totale voeding is relatief gering; 
verder is de voeding slechts één van de vele 
factoren die van invloed zijn op het ontstaan 
van bepaalde ziekten bij de mens. Andere 
factoren, zoals leeftijd, genetische aanleg, 
hoeveelheid lichaamsbeweging, gebruik van 
tabak en drugs, blootstelling vanuit het 
milieu en stress, kunnen daarbij ook een rol 
spelen. Daarom zijn voor claims betreffende 
de reductie van een ziekterisico specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig.

rekening houdend met de verschillende 
voedingsgewoonten, traditionele producten 
en gastronomische culturen in de lidstaten 
en hun regio's, die een waardevol bezit zijn 
dat het verdient te worden gerespecteerd en 
in stand te worden gehouden, is een 
voorwaarde voor een goede gezondheid en 
zelfs slechts één product kan van 
doorslaggevend belang zijn voor de voeding 
in zijn totaliteit. Daarnaast is de voeding 
slechts één van de vele factoren die van 
invloed zijn op het ontstaan van bepaalde 
ziekten bij de mens. Andere factoren, zoals 
leeftijd, genetische aanleg, hoeveelheid 
lichaamsbeweging, gebruik van tabak en 
drugs, blootstelling vanuit het milieu en 
stress, kunnen daarbij ook een rol spelen. 
Daarom zijn voor claims betreffende de 
reductie van een ziekterisico specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig.

Or. en

Motivering

Beoogd wordt de productie en distributie van typische en regionale producten die van 
fundamenteel belang zijn voor een goede gezondheid, te waarborgen.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
María Esther Herranz García

Amendement 64
Overweging 19

(19) Een gevarieerde, evenwichtige voeding 
is een vereiste voor een goede gezondheid 
en de invloed van afzonderlijke producten in 
de totale voeding is relatief gering; verder is 
de voeding slechts één van de vele factoren 
die van invloed zijn op het ontstaan van 
bepaalde ziekten bij de mens. Andere 
factoren, zoals leeftijd, genetische aanleg, 
hoeveelheid lichaamsbeweging, gebruik van 
tabak en drugs, blootstelling vanuit het 
milieu en stress, kunnen daarbij ook een rol 
spelen. Daarom zijn voor claims betreffende 

(19) Een gevarieerde, evenwichtige voeding,
een vereiste voor een goede gezondheid,
moet rekening houden met de specifieke 
voedingsgewoonten van elke lidstaat, zijn 
regio's en provincies. Culturele verschillen 
in gastronomie en traditionele producten 
moeten worden gehandhaafd en 
opgenomen in de essentiële voorwaarden 
voor een goede gezondheid. De invloed van 
afzonderlijke producten in de totale voeding 
is relatief gering; verder is de voeding 
slechts één van de vele factoren die van 
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de reductie van een ziekterisico specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig.

invloed zijn op het ontstaan van bepaalde 
ziekten bij de mens. Andere factoren, zoals 
leeftijd, genetische aanleg, hoeveelheid 
lichaamsbeweging, gebruik van tabak en 
drugs, blootstelling vanuit het milieu en 
stress, kunnen daarbij ook een rol spelen. 
Daarom zijn voor claims betreffende de 
reductie van een ziekterisico specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig.

Or. es

Motivering

Beoogd wordt de productie en distributie van specifieke producten die goed zijn voor een 
goede gezondheid van individuen te waarborgen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 65
Overweging 19

(19) Een gevarieerde, evenwichtige voeding 
is een vereiste voor een goede gezondheid 
en de invloed van afzonderlijke producten in 
de totale voeding is relatief gering; verder is 
de voeding slechts één van de vele factoren 
die van invloed zijn op het ontstaan van 
bepaalde ziekten bij de mens. Andere 
factoren, zoals leeftijd, genetische aanleg, 
hoeveelheid lichaamsbeweging, gebruik van 
tabak en drugs, blootstelling vanuit het 
milieu en stress, kunnen daarbij ook een rol 
spelen. Daarom zijn voor claims 
betreffende de reductie van een ziekterisico 
specifieke etiketteringsvoorschriften nodig.

(19) Een gevarieerde, evenwichtige voeding 
is een vereiste voor een goede gezondheid 
en de invloed van afzonderlijke producten in 
de totale voeding is relatief gering; verder is 
de voeding slechts één van de vele factoren 
die van invloed zijn op het ontstaan van 
bepaalde ziekten bij de mens. Andere 
factoren, zoals leeftijd, genetische aanleg, 
hoeveelheid lichaamsbeweging, gebruik van 
tabak en drugs, blootstelling vanuit het 
milieu en stress, kunnen daarbij ook een rol 
spelen.

Or. de

Motivering

Met het oog op samenhang met de amendementen op de artikelen 2 en 13.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 66
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.

schrappen

Or. de

Motivering

De Commissie probeert hier te bewerkstelligen dat de EFSA ook kijkt naar de formulering 
van gezondheidsclaims. De EFSA is evenwel alleen verantwoordelijk voor de 
wetenschappelijke beoordeling en beschikt niet over know how op het gebied van 
communicatie. Bovendien is de EFSA, net zo min als de indiener van de aanvraag, helemaal 
niet is staat de desbetreffende teksten in alle talen van de Gemeenschap te beoordelen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 67
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) 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 (niet van 
toepassing op de Nederlandse versie) de 
formulering en presentatie van 
gezondheidsclaims in het advies van de 
Autoriteit en de daaropvolgende 
vergunningsprocedure in aanmerking 
genomen worden.

De vergunningsprocedure dient tevens een 
consumentenpanel te omvatten ter 
beoordeling van de ervaring met en het 
begrip van de claim.
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Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat duidelijk geformuleerd wordt dat met het advies van de EFSA 
rekening moet worden gehouden. De consumenten zouden de betekenis van een claim anders 
kunnen beoordelen dan vakmensen en/of de industrie. Het is derhalve belangrijk dat een de 
vergunningsprocedure een consumentenpanel wordt opgenomen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 68
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) 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 (niet van 
toepassing op de Nederlandse versie) de 
formulering en presentatie van 
gezondheidsclaims in het advies van de 
Autoriteit en de daaropvolgende 
vergunningsprocedure in aanmerking 
genomen worden.

Bij de vergunningsprocedure zou rekening 
moeten worden gehouden met het advies 
van de consumentengroeperingen die op 
Europees of nationaal niveau zijn erkend 
en belast zijn met de beoordeling van de 
manier waarop de claims worden 
gepercipieerd en begrepen.

Or. fr

Motivering

Het is mogelijk dat de consumenten de betekenis van een claim anders percipiëren dan de 
wetenschappers en/of de industrie bedoelen. Het is dan ook belangrijk dat bij de 
vergunningsprocedure rekening wordt gehouden met het advies van de 
consumentengroeperingen.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 69
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) 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 inhoudelijk 
identieke formulering en presentatie van 
gezondheidsclaims in het advies van de 
Autoriteit in aanmerking genomen worden.

Or. de

Motivering

De EFSA is alleen bevoegd voor de wetenschappelijke beoordeling en moet in plaats van de 
bewoording de inhoudelijk identieke formulering in haar advies beoordelen.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 70
Overweging 21

(21) Soms levert een wetenschappelijke 
risicobeoordeling alleen niet alle informatie 
waarop een risicomanagementbeslissing 
moet worden gebaseerd. Daarom moeten 
andere ter zake dienende factoren in 
aanmerking genomen worden.

(21) Soms levert een wetenschappelijke 
risicobeoordeling alleen niet alle informatie 
waarop een risicomanagementbeslissing 
moet worden gebaseerd.

Or. de

Motivering

Vergelijk motivering van artikel 16, lid 1.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 71
Overweging 22
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(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.

(22) Met het oog op de transparantie moet er 
een repertorium van die claims worden 
samengesteld.

Or. de

Motivering

Het doel is niet het samenstellen van een 'negatieve' lijst, aangezien de wetenschappelijke 
beoordeling van de claims doorslaggevend is.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 72
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.

(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.

Terwijl de door de innovator gedane 
investeringen moeten worden beschermd, is 
het tevens van belang dat de niet-
vertrouwelijke gegevens voor het publiek 
toegankelijk zijn.

Or. en

Motivering

Evenals ingevolge de onlangs aangenomen Verordening 1829/2003/EG inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders dient het publiek gedurende een bepaalde 
periode inzage te krijgen in de dossiers, echter met inachtneming van de noodzakelijke 
confidentialiteit.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 73
Overweging 24 bis (nieuw)

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 74
Overweging 25

(25) Gezien de specifieke aard van 
levensmiddelen met claims dienen de 
controleorganen naast de gebruikelijke 
middelen over aanvullende middelen te 
beschikken om een efficiënte controle van 
deze producten te vergemakkelijken.

(25) Gezien de specifieke aard van 
levensmiddelen met claims dienen de 
controleorganen naast de gebruikelijke 
middelen, zoals een 
kennisgevingsverplichting inzake deze 
claims, over aanvullende middelen te 
beschikken om een efficiënte controle van
deze producten te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

De controle op het gebruik van gezondheidsclaims is uiterst belangrijk. Een 
kennisgevingsverplichting zou voor de nationale regeringen van nut kunnen zijn voor het 
toezicht op de correcte toepassing van deze claims en op de mogelijke gevolgen ervan voor de 
volksgezondheid.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête en Renate Sommer

Amendement 75
Overweging 28 bis (nieuw)
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(28 bis) Het is raadzaam op het juiste 
moment een algemene informatiecampagne 
te organiseren over voedingsvraagstukken 
en over het belang van het overstappen op 
verstandige voedingsgewoonten.

Or. fr

Motivering

Zwaarlijvigheid wordt een groot probleem in de EU. Vandaar dat het goed zou zijn om 
parallel aan deze verordening een algemene campagne over voedingsgewoonten te 
organiseren om de burger bewuster te maken.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 76
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 voor 
individuele of collectieve consumptie te 
worden geleverd. Deze verordening is niet 
van toepassing op groente en fruit.

Or. el

Motivering

Groente en fruit moeten van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten 
omdat zij bij uitstek een voorbeeld zijn van gezonde voeding. Hun positieve effect op de 
gezondheid is dus vanzelfsprekend en er is voor het gebruik van gezondheidsclaims met 
betrekking tot deze producten dus geen vergunningsprocedure nodig.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 77
Artikel 1, lid 2
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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, met 
inbegrip van alle merk- en 
presentatieaspecten die een voedings- of 
gezondheidsclaim zouden kunnen 
impliceren, 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.

Or. en

Motivering

Eén van de doelstellingen van deze verordening is het bevorderen van de volksgezondheid. 
Merknamen kunnen zowel voedings- als gezondheidsinformatie op de consument overdragen. 
Om misleiding van de consument te vermijden, moeten ze dus onder het toepassingsgebied 
van de wetgeving worden opgenomen. Merknamen als "De voedingsdokter" zijn duidelijk 
misleidend voor de consument. Andere presentatieaspecten, zoals de verpakking, dienen 
eveneens te worden opgenomen ter bescherming van de consument en ter verduidelijking van 
het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 78
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. Zij is ook van toepassing op 
levensmiddelen bestemd om aan restaurants, 
ziekenhuizen, scholen, kantines en andere 
soortgelijke instellingen te worden geleverd. 
Zij geldt echter niet voor levensmiddelen 
die open worden aangeboden, dat wil 
zeggen onverpakt worden uitgesteld en 
verkocht, en niet voor groente en fruit 
(verse producten).
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Or. de

Motivering

Kleine ondernemingen, zoals bijvoorbeeld bakkerijen, die een product zelf en direct in hun 
winkelruimte verkopen, moeten van deze verordening zijn uitgezonderd.

Amendement ingediend door Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González en 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 79
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 op de markt worden 
gebracht en 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.

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 80
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, uitgezonderd de acties bedoeld 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, 
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ziekenhuizen, scholen, kantines en andere 
soortgelijke instellingen te worden geleverd.
_______________
1 PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2. Verordening 
gewijzigd door verordening (EG) nr. 2060/2004 (PB 
L 357 van 2.12.2004, blz. 3).

Or. fr

Motivering

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

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 81
Artikel 1, lid 3

3. Voedings- en gezondheidsclaims die niet 
in overeenstemming zijn met deze 
verordening, worden beschouwd als 
misleidende reclame in de zin van Richtlijn 
84/450/EEG.
_____________
1 PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17.

3. 

- Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 
3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen1 en de op basis 
daarvan goedgekeurde richtlijnen ;
- Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 
juli 1980 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de exploitatie en het in de 
handel brengen van natuurlijk 
mineraalwater2;
- Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 
november 1998 betreffende de kwaliteit van 
voor menselijke consumptie bestemd 
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water3:
- Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt; 
- Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten; 
- Verordening (EEG) Nr. 1576/89 van de 
Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gedistilleerde 
dranken; 
- Verordening (EG) nr. 94/2002 van de 
Commissie van 18 januari 2002 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 2826/2000 van de Raad 
betreffende voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten op de binnenmarkt.
_______________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
2 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1.
3 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

Or. xm

Motivering

Wijnen, gearomatiseerde wijnen en gedistilleerde dranken vallen reeds onder specifieke 
communautaire regels betreffende etikettering, omschrijving, aanbiedingsvorm, alsook 
afzetbevordering en voorlichting. Het gaat om de verordening 1493/1999, 1601/91, 
1576/1989, 753/2002, 94/2002 en 2826/2000.

Deze specifieke communautaire wetgeving garandeert de bescherming en de transparantie 
van de markt, alsook het vrij verkeer van de desbetreffende producten omdat zij efficiënte 
bepalingen bevat voor het bereiken van de doelstellingen, d.w.z. een hoog niveau van 
consumentenbescherming, vrij verkeer van producten in de interne markt, meer juridische 
zekerheid voor de economische actoren, eerlijke concurrentie, en het bevorderen en 
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beschermen van innovatie op het gebied van de hier bedoelde levensmiddelen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard en 
Dimitrios Papadimoulis

Amendement 82
Artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de volgende communautaire 
besluiten:
- Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 
3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen1 en de op basis 
daarvan goedgekeurde richtlijnen;
- Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 
juli 1980 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de exploitatie en het in de 
handel brengen van natuurlijk 
mineraalwater2;
- Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 
november 1998 betreffende de kwaliteit van 
voor menselijke consumptie bestemd 
water3.
_________________

1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
2 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1.
3 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

Or. en

Motivering

Er mag geen enkele twijfel bestaan over het feit dat bestaande Gemeenschapswetgeving met 
betrekking tot misleidende reclame en specifieke levensmiddelen van kracht blijft.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González en Cristina Gutiérrez-Cortines 

Amendement 83
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 de volgende communautaire 
besluiten.

- Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 
juli 1980 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de exploitatie en het in de 
handel brengen van natuurlijk 
mineraalwater1;
- Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 
3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen2;
- Verordening (EEG) Nr. 1576/89 van de 
Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gedistilleerde 
dranken3;
- Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten4;
- Verordening (EG) nr. 2991/94 van de 
Raad van 5 december 1994 tot vaststelling 
van normen voor smeerbare vetprodukten5;
- Verordening (EG) Nr. 2597/97 van de 
Raad van 18 december 1997 houdende 
aanvullende voorschriften voor de 
gemeenschappelijke ordening der markten 
in de sector melk en zuivelproducten met 
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betrekking tot consumptiemelk6 ;
- Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt7 en Verordening (EG) nr. 
753/2002 van de Commissie van 29 april 
2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft 
de omschrijving, de aanduiding, de 
aanbiedingsvorm en de bescherming van 
bepaalde wijnbouwproducten8;
- Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de 
Raad van 19 december 2000 betreffende 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de 
binnenmarkt9 en Verordening (EG) nr. 
94/2002 van de Commissie van 18 januari 
2002 houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de 
Raad betreffende voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten op de binnenmarkt10;
- Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen11;
______________
1 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1.
2 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
3 PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1.
4 PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1.
5 PB L 316 van 9.12.1994, blz. 2.
6 PB L 351 van 23.12.1997, blz. 13.
7 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
8 PB L 118 van 4.5.2002, blz. 1.
9 PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.
10 PB L 17 van 19.1.2002, p. blz.
11 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Or. es

Motivering

In haar toelichting zegt de Commissie dat het ontbreken van specifieke bepalingen op 
Europees niveau één van de redenen is waarom er een nieuwe verordening nodig is, rekening 
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houdend met het grote aantal claims op de etiketten van levensmiddelen. Dit houdt in dat 
toegegeven wordt dat het voorstel niet gerechtvaardigd is in die gevallen waarin er wel 
specifieke bepalingen bestaan. Het is duidelijk dat er geen rechtvaardiging is voor regulering 
omwille van regulering zelf. Dit amendement speelt hierop in door voort te bouwen op 
hetgeen reeds in de tekst van het voorstel staat.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 84
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 
Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen1.
___________
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Or. fr

Motivering

Het is niet nodig nieuwe wetgeving te maken bovenop de wetgeving die voor deze categorie 
producten reeds bestaat.

Amendement ingediend door Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken en Kartika Tamara Liotard

Amendement 85
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.

Or. en
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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 ingediend door John Bowis

Amendement 86
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 
betreffende voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen, zoals geregeld in 
Richtlijn 89/398 van de Raad1en de 
richtlijnen ter uitvoering daarvan.

________________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Or. en

Motivering

Er mag geen enkele twijfel bestaan over het feit dat bestaande Gemeenschapswetgeving met 
betrekking tot specifieke levensmiddelen van kracht blijft. Dit beoogt te garanderen dat 
levensmiddelen voor specifiek medisch gebruik (bijvoorbeeld voor het behandelen van 
zogenaamde 'in-patients' en 'out-patients') gebruikt kunnen blijven worden.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 87
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 met betrekking tot 
omschrijving, etikettering en de 
aanbiedingsvorm van traditionele 
producten, zoals gedefinieerd in de 
verordeningen (EEG) nr. 1576/891 en 
1601/912, en de verordeningen (EG) 



PE 353.660v01-00 32/195 AM\555844NL.doc

NL

1493/19993 en 753/20024, alsook 
afzetbevordering en voorlichting met 
betrekking tot deze levensmiddelen 
(verordeningen (EG) 2826/2000 en 
94/20025).
_______________
1 Verordening (EEG) Nr. 1576/89 van de 
Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gedistilleerde 
dranken (PB L 160 VAN 12.6.1989, blz. 1), 
zoals recentelijk gewijzigd door 
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 284 
van 31.12.2003, blz. 1).
2 Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de 
Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke 
maatregelen voor bepaalde 
landbouwproducten ten behoeve van de 
Canarische eilanden (PB L 149 van 
14.6.1991, blz. 1), zoals recentelijk 
gewijzigd door Verordening (EG) nr. 
1882/2003.
3 Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), 
zoals recentelijk gewijzigd door 
Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de 
Commissie (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 
13).
4 Verordening (EG) nr. 753/2002 van de 
Commissie van 29 april 2002 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad wat betreft de omschrijving, de 
aanduiding, de aanbiedingsvorm en de 
bescherming van bepaalde 
wijnbouwproducten (PB L 118 van 
4.5.2002, blz. 1), zoals recentelijk gewijzigd 
door Verordening (EG) nr. 1991/2004 (PB 
L 344 van 20.11.2004, blz. 9).
5 Verordening (EG) nr. 94/2002 van de 
Commissie van 18 januari 2002 houdende 
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uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 2826/2000 van de Raad 
betreffende voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten op de binnenmarkt, 
zoals recentelijk gewijzigd door. 
Verordening (EG) nr. 1803/2004 (PB L 318 
van 19.10.2004, blz. 4).

Or. fr

Motivering

In de toelichting op haar voorstel geeft de Commissie aan dat het ontbreken van specifieke 
bepalingen op Europees niveau één van de voornaamste redenen is om een nieuwe 
verordening op te stellen, rekening houdend met het grote aantal beweringen die op 
levensmiddelenetiketten verschijnen. Het lijkt daarnaast niet gerechtvaardigd regelgeving te 
maken voor reeds afgedekte aspecten. Dit amendement komt aan deze laatste wens tegemoet.

Wijnen, gearomatiseerde wijnen en gedistilleerde dranken vallen reeds onder specifieke 
communautaire regels betreffende etikettering, omschrijving, aanbiedingsvorm, alsook 
afzetbevordering en voorlichting. Het gaat om de verordening 1493/1999, 1601/91, 
1576/1989, 753/2002, 94/2002 en 2826/2000.

Deze specifieke communautaire wetgeving garandeert de bescherming en de transparantie 
van de markt, alsook het vrij verkeer van de desbetreffende producten omdat zij efficiënte 
bepalingen bevat voor het bereiken van de doelstellingen, d.w.z. een hoog niveau van 
consumentenbescherming, vrij verkeer van producten in de interne markt, meer juridische 
zekerheid voor de economische actoren, eerlijke concurrentie, en het bevorderen en 
beschermen van innovatie op het gebied van de hier bedoelde levensmiddelen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 88
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/EG1 van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
niet van toepassing.
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_____________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Or. en

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, dat 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.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 89
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

(4 bis) Deze verordening is niet van 
toepassing op handelsmerken die voldoen 
aan de bepalingen van Richtlijn 
89/104/EEG1, als gewijzigd (de 
merkenrichtlijn), en Verordening (EG) nr. 
40/942 van de Raad, als gewijzigd (over het 
Gemeenschapsmerk). 
Elke andere vorm van commerciële 
merknamen (zoals handelsmerken van het 
gemeen recht en handelsnamen), waarvan 
het gebruik mogelijkerwijs onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt, valt niet onder het bepaalde in deze 
verordening op voorwaarde dat, wanneer 
de commerciële merknaam zelf een 
voedings- of gezondheidsclaim vormt, deze 
vergezeld is door een bijkomende 
toegestane voedings- of gezondheidsclaim, 
wanneer de merknaam gebruikt wordt in de 
etikettering, in reclame of de 
aanbiedingsvorm van voedsel.
______________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.
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2 PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Or. en

Motivering

Handelsmerken opnemen onder het toepassingsgebied van de verordening zou tot grote 
juridische onzekerheid leiden en een groot nadeel opleveren voor eigenaren van bestaande 
merknamen, die in grote mate afhankelijk zijn van merkherkenning.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten en John Bowis

Amendement 90
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op toezichtsystemen voor 
voeding die een geregistreerd handelsmerk 
zijn.

Or. en

Motivering

Deze verordening moet niet leiden tot de uitbanning van toezichtsystemen voor voeding zoals 
de 'weight watchers', die in Europa een begrip zijn en bona fide afslankingsmethoden 
aanbieden. Dit betreft ook etikettering op producten waarbij hun rol bij het afslanken 
duidelijk wordt aangegeven in de context van het programma.

Amendement ingediend door John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines en Urszula Krupa

Amendement 91
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

(4 bis) Deze verordening is niet van 
toepassing op handelsmerken die voldoen 
aan de bepalingen van de Eerste Richtlijn 
89/104/EEG1 van de Raad van 21 december 
1988 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der lidstaten, en aan de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
40/942 van de Raad van 20 december 1993 
inzake het Gemeenschapsmerk, als 
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gewijzigd.______________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.
2 PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Or. en

Motivering

Om duplicatie te vermijden, is het goed te verwijzen naar bestaande wetgeving inzake 
merken. Dit omvat maatregelen ter voorkoming van misleidende claims.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 92
Artikel 2, lid 2, definitie 1

(1) claim: elke boodschap of aanduiding, die 
niet verplicht is uit hoofde van de 
communautaire of nationale wetgeving, met 
inbegrip van illustraties, grafische 
voorstellingen of symbolen, waarmee 
gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd 
wordt dat een levensmiddel bepaalde 
eigenschappen heeft;

(1) claim: elke boodschap of aanduiding, die 
niet verplicht is uit hoofde van de 
communautaire of nationale wetgeving, met 
inbegrip van illustraties, grafische 
voorstellingen of symbolen, in welke vorm 
dan ook, waarmee gesteld, de indruk gewekt 
of geïmpliceerd wordt dat een levensmiddel 
bepaalde eigenschappen heeft;

Or. en

Motivering

De definitie van claims dient duidelijk geformuleerd te zijn teneinde elk misverstand uit te 
sluiten.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 93
Artikel 2, lid 2, definitie 1

(1) claim: elke boodschap of aanduiding, die 
niet verplicht is uit hoofde van de 
communautaire of nationale wetgeving, met 
inbegrip van illustraties, grafische 
voorstellingen of symbolen, waarmee 
gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd 

(1) claim: elke boodschap of aanduiding, die 
niet verplicht is uit hoofde van de 
communautaire of nationale wetgeving, met 
inbegrip van illustraties, grafische 
voorstellingen of symbolen, waarmee 
gesteld of geïmpliceerd wordt dat een 
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wordt dat een levensmiddel bepaalde 
eigenschappen heeft;

levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft, 
met uitzondering van merknamen die reeds 
als handelsmerk zijn geregistreerd;

Or. en

Motivering

Handelsmerkwetgeving zorgt er nu reeds voor dat misleidende merken niet geregistreerd 
kunnen worden en merken die ten onrechte toch zijn geregistreerd, kunnen worden 
verwijderd. Daarnaast worden handelsmerken niet beschouwd als 'claims' in de zin van de 
verordening en botsen ze niet met het doel van de verordening, te weten het beschermen van 
consumenten tegen misleidende claims. De toekomstige richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken zal ervoor zorgen dat de claims die door een handelsmerk worden 
gemaakt, door het product ook echt worden waargemaakt. Dit is een onnodige duplicatie van 
wetgevingsbepalingen betreffende een onderwerp dat elders reeds is gereguleerd 
(handelsmerkwetgeving en wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 94
Artikel 2, lid 2, definitie 3

(3) andere stof: een stof die geen nutriënt is, 
maar wel een nutritioneel of fysiologisch 
effect heeft;

(3) andere stof: een stof die geen nutriënt is, 
maar wel een nutritioneel of fysiologisch 
effect heeft;

Or. de

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 95
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 

schrappen
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significante mate beperkt;

Or. fr

Motivering

Deze verordening moet geen betrekking hebben op claims over ziekterisicoreductie, 
overeenkomstig richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering van levensmiddelen.

Claims over ziekterisicoreductie moeten niet worden toegestaan; elke maatregel gericht op 
preventie of behandeling van een ziekte moet zijn grondslag vinden in een medische diagnose 
en, indien nodig, een door een gezondheidsprofessional voorgeschreven dieet.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 96
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 ziekterisicorefactorreductie: 
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;

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen geneesmiddelen en levensmiddelen is essentieel. Het communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (richtlijn 2001/83(EG) (*) 
definieert geneesmiddelen als 'elke enkelvoudige of samengestelde substantie aangediend als 
hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de 
mens'. Een levensmiddel kan derhalve nooit een gezondheids- of voedingsclaim maken die 
onder deze definitie zou vallen, aangezien het levensmiddel onder de eisen van de Europese 
farmaceutische wetgeving zou komen te vallen.

Om met dit onderscheid rekening te houden, moet de tekst van artikel 2 van het voorstel van 
de Commissie dan ook worden gewijzigd door middel van toevoeging van het woord 'factor', 
gezien het feit dat er een duidelijk verschil bestaat tussen een claim die beweert het risico op 
ziekte te reduceren ('claim over ziekterisicoreductie') en een claim die beweert een 
ziekterisicofactor te reduceren ('claim over ziekterisicofactorreductie'). Zoals de tekst van de 
Commissie ook onderkent, zijn er meerdere risicofactoren voor ziekten en het reduceren van 
één risicofactor leidt niet altijd tot een reductie van het totale risico van het ontstaan van de 
desbetreffende ziekte bij een persoon.
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Een hoog cholesterolgehalte is bijvoorbeeld een risicofactor voor hartziekten. Een claim over 
een ziekterisicoreductiefactor voor een product dat helpt het cholesterolgehalte te verlagen, 
zou aanvaardbaar zijn. Een claim die beweert dat hetzelfde levensmiddel het risico op het 
ontstaan van een hartziekte reduceert, is echter niet aanvaardbaar aangezien er naast 
cholesterol nog een groot aantal factoren is die een rol spelen bij de kans op het ontstaan van 
een hartziekte bij een persoon.

(*) Deze richtlijn zal vanaf 31 oktober 2005 worden vervangen door richtlijn 2004/27/EG. 
Richtlijn 2004/27/EG wijzigt artikel 1 door de definitie van een geneesmiddel als volgt uit te 
breiden: a) elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende 
therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens; of b) 
elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de 
mens kan worden toegediend om hetzij fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te 
wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen, 
hetzij om een medische diagnose te stellen".

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 97
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 binnen het 
kader van een evenwichtig dieet een 
risicofactor voor het ontstaan van ziekte bij 
de mens in significante mate beperkt. Onder 
risicoreductie wordt verstaan een 
significante wijziging van een elementaire 
risicofactor voor het ontstaan van een 
ziekte.

Or. el

Motivering

Deze tekst behoeft verduidelijking aangezien de grens tussen preventie en reductie van het 
risico op het ontstaan van een ziekte vaag is.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 98
Artikel 2, lid 2, definitie 8
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(8) gemiddelde consument: een gemiddeld 
geïnformeerde, omzichtige en oplettende 
consument.

(8) gemiddelde consument: een gemiddeld 
geïnformeerde, oplettende en omzichtige 
consument.

Or. de

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 99
Artikel 2, lid 2, definitie 8 bis (nieuw)

(8 bis) "gezondheid": een algemene 
toestand van fysiek, psychologisch en 
sociaal welzijn.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verordening heeft voornamelijk betrekking op bepalingen inzake 
gezondheidsclaims maar bevat geen definitie van het begrip gezondheid. De voorgestelde 
definitie is overgenomen van de WHO.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 100
Artikel 2, lid 2, definitie 8 bis (nieuw)

(8 bis) "voedingssupplementen": als 
aanvulling op de normale voeding bedoelde 
voedingsmiddelen die een geconcentreerde 
bron van een of meer nutriënten of andere 
stoffen met een nutritioneel of fysiologisch 
effect vormen en in voorgedoseerde vorm 
op de markt worden gebracht, namelijk als 
capsules, pastilles, tabletten, pillen, en 
soortgelijke vormen, zakjes poeder, 
ampullen met vloeistof, druppelflacons, en 
soortgelijke vormen van vloeistoffen en 
poeders bedoeld voor inname in afgemeten 
kleine eenheidshoeveelheden;
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Or. en

Motivering

Definitie overgenomen uit richtlijn 2002/46 met het oog op consistentie.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 101
Artikel 2, lid 2, definitie 8 bis (nieuw)

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

Or. de

Motivering

Levensmiddelencategorieën komen in het voorstel diverse malen ter sprake zonder dat er 
gedefinieerd is wat hiermee in feite wordt bedoeld. Een ongedefinieerde 
levensmiddelencategorie zou producten kunnen omvatten die sterk uiteenlopen qua 
samenstelling, waarbij het gehalte aan suiker, vet of andere levensmiddelen zou kunnen 
variëren van nul tot een vrij hoog niveau. Derhalve dient in het belang van de rechtszekerheid 
en de duidelijkheid de term "levensmiddelencategorie" in artikel 2 naast andere begrippen te 
worden gedefinieerd.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 102
Artikel 2, lid 2, definitie 8 bis (nieuw)

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

Or. nl

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 103
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)
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Binnen 3 maanden na goedkeuring van 
deze verordening definieert de Commissie 
volgens de procedure van artikel 23, lid 2, 
de volgende begrippen:
- "voedingsprofiel", waarbij duidelijk 
wordt omschreven waarvoor 
voedingsprofielen gebruikt worden, welke 
procedure wordt toegepast bij de opstelling 
ervan en waarbij wordt toegezien op de 
betrokkenheid van alle betrokkenen, in het 
bijzonder de industrie en consumenten;
- "biologische beschikbaarheid"
- "suikers", voor de toepassing van de 
bijlage
- "voedingsvezels", voor de toepassing van 
de bijlage

Or. nl

Motivering

Een centraal onderdeel van het voorstel zijn de voedingsprofielen. Helaas bestaat hier veel 
onduidelijkheid over.Een nauwkeurige definitie is noodzakelijk voor industrie, consument en 
controleurs. Verder dienen begrippen "biologische beschikbaarheid", "suikers" en 
"voedingsvezels" gedefinieerd te worden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 104
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

Binnen 3 maanden na goedkeuring van 
deze verordening definieert de Commissie 
volgens procedure van artikel 23, lid 2, de 
volgende begrippen:
- "algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens" 
- "biologische beschikbaarheid"
- "suikers" voor de toepassing van de 
bijlage
- "voedingsvezels" voor de toepassing van 
de bijlage
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Or. en

Motivering

Op diverse plaatsen in het voorstel is sprake van "algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens " en van "biologische beschikbaarheid". Er dient gedefinieerd te worden wat dit 
betekent.

In de bijlage is sprake van "suikers" en van "voedingsvezels". Het is algemeen bekend dat 
verschillende suikers een zeer verschillende invloed op de voedingskwaliteit van 
levensmiddelen hebben. Het is derhalve van belang voor de juiste toepassing van 
voedingsclaims dat het begrip suikers in de wetgeving wordt gedefinieerd.

Bovendien is bij beraadslagingen over de Codex Alimentarius gebleken dat er in Europa geen 
geharmoniseerde definitie van voedingsvezels bestaat. Voor de toepassing van 
voedingsclaims dienen deze termen derhalve te worden gedefinieerd.

De Commissie dient het wetenschappelijk panel van de EFSA inzake dieetproducten, voeding 
en allergieën te verzoeken ze spoedig mogelijk een definitie van "algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens" en van "biologische beschikbaarheid" voor te stellen. Deze 
dienen te worden goedgekeurd volgens de in de verordening voorgeschreven procedure

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 105
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

Binnen 6 maanden na goedkeuring van 
deze Verordening stelt de Commissie, 
overeenkomstig de procedure van artikel 
23, lid 2 een definitie op van de volgende 
begrippen:
- algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens; 
- biologische beschikbaarheid;
- suikers voor de toepassing van de bijlage;
- vezels voor de toepassing van de bijlage.

Or. fr

Motivering

Op diverse plaatsen is in de ontwerpverordening sprake van "algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens" en "biologische beschikbaarheid". Die begrippen moeten nog 
worden gedefinieerd.

In de bijlage is er sprake van suikers en vezels. Het is bekend dat elk van de suikers een zeer 
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verschillende impact heeft op de voedingswaarde van levensmiddelen. Omwille van de 
correcte toepassing van de voedingsclaims is het nodig dat wordt verduidelijkt over welke 
suikers het gaat.

Voorts bestaat er in Europa geen geharmoniseerde definitie van vezels, zoals is gebleken 
tijdens de debatten over de Codex Alimentarius. Voor de toepassing van de voedingsclaims is 
het nodig dat ook dit begrip wordt gedefinieerd.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jules Maaten

Amendement 106
Artikel 3, alinea 2, letter d)

d) door middel van tekst of illustraties, 
grafische afbeeldingen of symbolen op 
ongepaste of alarmerende wijze zinspelen 
op veranderingen in lichaamsfuncties.

schrappen

Or. de

Motivering

Wat op ongepaste of alarmerende wijze zinspelen op veranderingen in lichaamsfuncties is, 
kan op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd en dus dubbelzinnig.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 107
Artikel 3, alinea 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) het bovenmatig gebruik van één 
levensmiddel aanmoedigen of tolereren, of 
goede voedingsgewoonten onderwaarderen.

Or. el

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 108
Artikel 3, alinea 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) ondermijnen de bescherming en 
bevordering van volksgezondheid;
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Or. sv

Motivering

Er is een risico dat de voorgestelde verordening resulteert in een toename van het aantal 
claims betreffende minder urgente gezondheidsaspecten, en dat de mogelijkheid om claims te 
gebruiken ter bevordering van de volksgezondheid hieronder komt te leiden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 109
Artikel 3, alinea 2 bis (nieuw)

Indien een nationale autoriteit reden heeft 
om aan te nemen dat een gezondheidsclaim 
potentieel in strijd is met nationale 
dieetrichtsnoeren en derhalve risico's kan 
opleveren voor de voedingssituatie van de 
bevolking dient het geoorloofd te zijn om 
aan gezondheidsclaims in dat land 
beperkingen op te leggen.

Or. en

Motivering

Nationale voedingsrichtsnoeren mogen niet worden genegeerd. In geval van 
gerechtvaardigde bezorgdheid over de volksgezondheid dient het voor een nationale regering 
geoorloofd te zijn om aan claims op het nationale grondgebied beperkingen op te leggen.

Amendement ingediend door John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger 
Krahmer en Urszula Krupa

Amendement 110
Artikel 4

Artikel 4 schrappen
Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims
1. Binnen 18 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
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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.
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 
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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.

Or. de

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 111
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims -alcoholische 
dranken

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. 

Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van gezondheidsclaims.

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.
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 
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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.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van objectieve en op wetenschappelijke gegevens gebaseerde 
voedingsprofielen kan een onmogelijke taak blijken, omdat de gevolgen van een 
voedingsmiddel voor de gezondheid niet wordt bepaald door de 
voedingsmiddelensamenstelling, maar door het gebruik. Mensen eten maaltijden, die 
combinaties van individuele voedingsmiddelen zijn, en geen voedingsmiddelen op zichzelf. 
Tegen deze achtergrond loopt ieder beleid dat op dergelijke profielen is gebaseerd de kans 
incoherent te zijn en tot willekeurige besluiten te leiden. Bovendien hebben voedingsprofielen 
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geen zin vanuit gezondheidskundig-opvoedkundig oogpunt.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 112
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims
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.

Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de noodzaak en 
haalbaarheid van de vaststelling van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
voedings- en gezondheidsclaims die ten 
aanzien van voedingsmiddelen worden 
gemaakt.

De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

Het verslag wordt gebaseerd op advies van 
de Autoriteit en in overleg met de betrokken 
partijen, met name exploitanten uit 
voedselsector en consumenten. Het wordt 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
over diëten en voeding en hun verband met 
gezondheid en houdt met name rekening 
met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

a) de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; b) de rol en het belang van de voeding of 
van bepaalde categorieën levensmiddelen 
in een dieet; 

c) zout/natrium. c) de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstige effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.

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 

Als uit het verslag de noodzaak en 
haalbaarheid blijkt van het vaststellen van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
voedings- en gezondheidsclaims ten 
aanzien van levensmiddelen, stelt de 
Commissie een wijziging van deze 
verordening voor waarmee terdege 
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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.

rekening wordt gehouden met het verslag 
en de resultaten van de raadpleging.

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.

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van voedingsprofielen als instrument ter ondersteuning van de 
bestrijding van zwaarlijvigheid is volkomen onduidelijk: dit concept is als zodanig nooit 
getest in ook maar één van de lidstaten. 

De huidige redactie van artikel 4 zorgt voor rechtsonzekerheid en vormt daarom een inbreuk 
op het beginsel van rechtszekerheid op grond van de gemeenschapswetgeving. Uit de vage 
bewoordingen van de Commissie is geheel onduidelijk hoe voedingsprofielen tot stand zouden 
moeten komen en welke producten hierdoor uiteindelijk beïnvloed zouden worden.
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De proportionaliteit van de voedingsprofielen moet worden onderzocht voordat zij op grote 
schaal worden ingevoerd en de economische consequenties kunnen niet worden 
teruggedraaid.

Ondanks de hierboven genoemde argumenten is de rechtsgrondslag van de verordening 
artikel 95 van het EU-Verdrag dat te maken heeft met de verwezenlijking en het onderhouden 
van de interne markt. Voedingsprofielen kunnen echter niet worden geharmoniseerd omdat zij 
niet zijn vastgesteld op nationaal niveau. Als ze worden ingevoerd met een 
volksgezondheidsdoel (en dat worden ze), beschikt de Gemeenschap over de juiste 
bevoegdheid.

Artikel 4 beoogt een totaal verbod op voedings- en gezondheidsclaims voor bepaalde (niet 
duidelijk gedefinieerde) producten, zelfs als er wetenschappelijke gronden aanwezig zijn. Dit 
druist in tegen het imago van de goed geïnformeerde en opgeleide gemiddelde consument, 
zoals dat op consequente wijze naar voren komt uit de uitspraken van het Europees Hof. Als 
aan consumenten de juiste informatie over de samenstelling en voedingswaarde van een 
voedingsmiddel zou worden verstrekt, zou dit als minder strenge maatregel passender zijn 
omdat de zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste consument zo een goed onderbouwde 
keus zou kunnen maken. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 113
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Evaluatie van voedingsprofielen

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.

Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de noodzaak en 
haalbaarheid van de vaststelling van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
voedings- en gezondheidsclaims die ten 
aanzien van voedingsmiddelen worden 
gedaan.

De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

Het verslag wordt gebaseerd op advies van 
de Autoriteit en in overleg met de betrokken 
partijen, met name exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en consumenten. 
Het wordt gebaseerd op wetenschappelijke 
kennis over diëten en voeding en hun 
verband met gezondheid en houdt met 
name rekening met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, a) de hoeveelheden van bepaalde 
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transvetzuren; levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; b) de rol en het belang van de voeding of 
van bepaalde categorieën levensmiddelen 
in een dieet; 

c) zout/natrium. c) de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstige effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.

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.

Als uit het verslag de noodzaak en 
haalbaarheid blijkt van het vaststellen van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
voedings- en gezondheidsclaims ten 
aanzien van levensmiddelen, stelt de 
Commissie een wijziging van deze 
verordening voor waarbij terdege rekening 
wordt gehouden met het verslag en de 
resultaten van de raadpleging.

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 
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gezondheidsclaims beperkt of verboden 
moeten worden, kunnen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens.

Or. de

Motivering

Met de formulering, invoering en werking van voedingsprofielen is tot dusver in de Europese 
Unie geen ervaring opgedaan. Deze vernieuwing betekent tevens een grote ingreep in de 
markt, de vrijheid van onderneming, het levensmiddelenaanbod, de reclame en de keuze- en 
informatiemogelijkheden van de consument. Onvoldoende bewezen is echter het feitelijk nut 
als het gaat om het voedingsgedrag van de consument en de vraag of bepaalde chronische 
ziekten hierdoor kunnen worden tegengegaan of voorkomen.

Bovendien dient voorafgaande aan de  invoering van dergelijke voedingsprofielen een 
zorgvuldige beoordeling en evaluatie van alle belangrijke aspecten plaats te vinden. Hiertoe 
behoort bijvoorbeeld de wetenschappelijk gefundeerde beantwoording van de vraag aan 
welke criteria voedingsprofielen moeten beantwoorden, of daarbij ook rekening moet worden 
gehouden met secondaire plantaardige stoffen, of voedingsprofielen wel een evenwichtige 
voeding bevorderen, resp. onevenwichtige voedingswijzen kunnen voorkomen en welke plaats 
aparte levensmiddelen of categorieën levensmiddelen in de totale voeding innemen, en of 
voedingsprofielen wel geschikt zijn om het risico van bepaalde chronische ziekten te 
verminderen of dergelijke ziekten te voorkomen.

Voorts dienen de betekenis van levensmiddelen en van bepaalde categorieën levensmiddelen 
met gezondheids- of voedingsclaims op de markt en de daaruit resulterende invloed op het 
voedingsgedrag van de consument te worden beoordeeld.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 114
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

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 

Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening geeft de Commissie de in 
artikel 251 van het Verdrag bedoelde 
procedure een definitie van de 
voedingsstoffen en andere stoffen die in 
een uitgebalanceerd dieet in het bijzonder 
relevant zijn en stelt zij referentiewaarden 
over de opgenomen hoeveelheid daarvan 
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worden voorzien. voor.
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.
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.

2. De referentiewaarden over de 
opgenomen hoeveelheid 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 referentiewaarden over de opgenomen 
hoeveelheid 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:

3. Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van gezondheidsclaims.

a) gezondheidsclaims;
b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.
4. Andere dan de in lid 3 bedoelde 4. Het in lid 3 bedoelde verbod geldt niet 
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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.

voor voedingssupplementen die vallen 
onder Richtlijn 2002/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 10 
juni 20021 als de in het product aanwezige 
alcohol uitsluitend dient voor preservatie-
en/of extractiedoeleinden en op het etiket 
expliciet wordt aangegeven dat het product 
"in kleine, duidelijk omschreven 
hoeveelheden dient te worden 
geconsumeerd".
______________
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Or. en

Motivering

Gezondheidsclaims moeten een solide wetenschappelijke basis hebben. Het vaststellen van 
objectieve en op wetenschappelijke gegevens gebaseerde voedingsprofielen kan een 
onmogelijke taak blijken, omdat de gevolgen van een voedingsmiddel voor de gezondheid niet 
wordt bepaald door de voedingsmiddelensamenstelling, maar door het gebruik. Mensen eten 
maaltijden, die combinaties van individuele voedingsmiddelen zijn, en geen voedingsmiddelen 
op zichzelf. Tegen deze achtergrond loopt ieder beleid dat op dergelijke profielen is 
gebaseerd de kans incoherent te zijn en tot willekeurige besluiten te leiden. Bovendien hebben 
voedingsprofielen geen zin vanuit gezondheidskundig-opvoedkundig oogpunt.

In plaats van de consument door middel van voedingsprofielen informatie te onthouden over 
de relatieve waarde van specifieke voedingsmiddelen in hun dieet, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskarakteristieken van levensmiddelen, hun behoefte op 
voedingsgebied en de relatieve rol die een voedingsmiddel speelt in het dagelijkse dieet. 
Daarom wordt voorgesteld in plaats van het vaststellen van voedingsprofielen de 
Gemeenschap een kader te laten vaststellen waarmee de voedingsstoffen worden aangegeven 
die werkelijk van belang zijn en waarmee referentiewaarden over de opgenomen hoeveelheid 
voor deze voedingsstoffen worden vastgesteld. Een verplichting voor voedselfabrikanten om 
de rol van hun voedingsmiddel aan te geven in relatie tot deze voedingsstoffen en 
referentiewaarden op het etiket wordt in artikel 7 gegeven.

Er moet informatie over de voedingswaarde van alcoholische dranken beschikbaar zijn, 
hoewel geen gezondheidsclaims mogen worden gemaakt, aangezien dit in strijd is met het 
huidige beleid in de meeste lidstaten.

Tonics en andere voedingssupplementen moeten buiten dit verbod blijven.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 115
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Beperkingen aan het gebruik claims

Or. de

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 116
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Specifieke voorwaarden voor het gebruik 
van voedings- en gezondheidsclaims

Or. en

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, 
Dagmar Roth-Behrendt en Dorette Corbey

Amendement 117
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Voorwaarden voor het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

Or. en

Motivering

Voedingsprofielen zijn een belangrijk positief criterium voor een mogelijk gebruik van 
voedings- of gezondheidsclaims en daarom moet niet naar beperkingen maar positieve 
aspecten worden gekeken, namelijk de voorwaarden voor het gebruik.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 118
Artikel 4, lid 1

Beperkingen aan het gebruik van voedings- Beperkingen aan het gebruik van voedings-
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en gezondheidsclaims en gezondheidsclaims
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.

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
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:

Deze voedingsprofielen worden opgesteld 
voor levensmiddelen of bepaalde 
categorieën levensmiddelen, waarbij met 
name rekening gehouden wordt met :

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
voedingsstoffen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; - de rol en het belang van levensmiddelen 
(of bepaalde categorieën) levensmiddelen 
in het dieet;

c) zout/natrium. - de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is. 

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.

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. 

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Uitzonderingen op de verplichting tot 
inachtneming van voedingsprofielen voor 
de vermelding van voedings- en 
gezondheidsclaims en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.



PE 353.660v01-00 58/195 AM\555844NL.doc

NL

Or. de

Motivering

De vaststelling van voedingsprofielen voor zowel voedings- als gezondheidsclaims geschiedt 
niet met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. Het maakt een groot verschil uit of een 
claim verklaart dat een levensmiddel bepaalde voedingseigenschappen heeft of dat deze 
bepaalt dat er een relatie bestaat tussen een levensmiddel en de gezondheid.

Bovendien dient duidelijk voorop te staan dat de vaststelling van voedingsprofielen een 
wetenschappelijke activiteit is en bijgevolg uitsluitend door de EFSA dient te worden verricht. 
Deze voedingsprofielen dienen door de Commissie te worden erkend.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 119
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening brengt de Autoriteit, 
op verzoek van de Commissie en in overleg 
met de betrokkenen, advies uit over de 
nauwkeurige toepassing van de in artikelen 
5, lid 1 en 10, lid 2 bedoelde voorwaarden, 
en met name over specifieke 
voedingsprofielen waaraan 
voedingsmiddelen 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.
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 

In dit advies moet rekening worden 
gehouden met  wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis daarvan 
voor de gezondheid, en met name 
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de Autoriteit om advies en overlegt zij met 
de belanghebbende partijen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentenorganisaties.

-de rol van nutriënten en andere stoffen met 
een nutritioneel of fysiologisch effect bij 
chronische ziekten;

-met de vraag of de voedingsprofielen van 
belang zijn voor alle consumenten, 
ongeacht hun voedingstoestand. 
Na ontvangst van het advies van de 
Autoriteit stelt de Commissie, indien 
haalbaar, en in overeenstemming met de 
procedure zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, 
een systeem vast van voedingsprofielen 
voor voedingsmiddelen waarvoor voedings-
of gezondheidsclaims worden gedaan, met 
speciale aandacht voor de volgende punten:
- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substantie;,
- de rol en het belang van de voeding (of 
voedselcategorie) in het dieet, rekening 
houdend met de verschillen in dieetpraktijk 
en tradities in de lidstaten;
- de algehele samenstelling van het 
levensmiddel en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.
Bij de vaststelling van alle
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.

Uitzonderingen van de verplichting 
rekening te houden met alle 
voedingsprofielen om voedings- of 
gezondheidsclaims te kunnen vermelden en 
aanpassingen aan relevante
wetenschappelijke ontwikkelingen worden 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Alvorens de verplichting in te voeren dat voedingsprofielen moeten worden vastgesteld, moet 
de Commissie eerst onderzoeken of een dergelijk systeem haalbaar is om ervoor te zorgen dat 
het objectief en wetenschappelijk verantwoord kan worden toegepast op alle 
voedingsmiddelen en dat het de consument zal helpen een betere keuze voor zijn dieet te 
maken, rekening houdend met verschillen in dieetpraktijk en tradities in de diverse lidstaten 
en de verschillende individuele behoeften. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door EFSA.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 120
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 36 maanden na de vaststelling 
van de verordening stelt de Commissie na 
raadpleging van de betrokken vast of 
specifieke voedingsprofielen waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien haalbaar zijn en, zo ja, in 
welke vorm. Ieder voorstel van die 
strekking wordt dan ter goedkeuring 
voorgelegd aan het Europees Parlement en 
de Raad.

De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

Deze voedingsprofielen worden met name 
opgesteld voor levensmiddelen of bepaalde 
categorieën levensmiddelen, waarbij met 
name rekening wordt gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; - de rol en het belang van de voeding of van 
bepaalde categorieën levensmiddelen in het 
dieet;

c) zout/natrium. - de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.

De voedingsprofielen worden opgesteld op Alle voedingscriteria worden opgesteld op 
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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.

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. 

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er moeten nog steeds vraagtekens worden geplaatst bij het systeem van voedingsprofielen dat 
de Commissie voorstelt. Eerst moet een haalbaarheidsstudie worden verricht voordat met 
enig voorstel akkoord kan worden gegaan.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 121
Artikel 4, lid 1

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.

Binnen 24 maanden na de vaststelling van 
de verordening legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor Europese dieetrichtsnoeren 
voor. Deze bevatten algemene 
voedingsrichtsnoeren, waarbij rekening 
wordt gehouden met nationale culturele en 
dieetvariaties, alsmede met de 
werkzaamheden van de WHO en de Codex 
Alimentarius. Binnen 24 maanden na 
goedkeuring van de Europese 
dieetrichtsnoeren stelt de Commissie 
volgens de procedure van artikel 23, lid 2, 
specifieke voedingscriteria vast die bij 
bepaalde categorieën levensmiddelen in 
acht genomen moeten worden voor de 
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vermelding van gezondheidsclaims. 
De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

Deze voedingsprofielen worden met name 
opgesteld voor levensmiddelen of bepaalde 
categorieën levensmiddelen, waarbij met 
name rekening wordt gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; - de rol en het belang van de voeding of van 
bepaalde categorieën levensmiddelen in het 
dieet;

c) zout/natrium. - de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.

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.

Alle voedingscriteria 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. 

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van voedingsprofielen moet een positief en geen negatief proces zijn, de 
richtsnoeren moeten aansluiten bij internationale werkzaamheden en hierover moet via de 
medebeslissingsprocedure een besluit worden genomen.



AM\555844NL.doc 63/195 PE 353.660v01-00

NL

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 122
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 36 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie, na 
raadpleging van het Europees Parlement 
en 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:

De voedingsprofielen voor levensmiddelen 
of bepaalde categorieën levensmiddelen 
worden vastgesteld waarbij met name 
rekening wordt gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties;

b) suikers; - de bijdrage en het belang van de voeding 
(of categorieën levensmiddelen) voor het 
dieet, waarbij voldoende rekening wordt 
gehouden met de dieetgewoonten en 
consumptiepatronen in de diverse lidstaten;

c) zout/natrium. - de algehele samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk 
bewezen is.

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.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis omtrent 
de voeding en de betekenis daarvan voor de 
gezondheid. 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 Specifieke uitzonderingen op de 
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relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

verplichting rekening te houden met de 
voedingsprofielen om gezondheidsclaims te 
kunnen vermelden en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Uit voorbeelden uit diverse landen blijkt dat het vaststellen van voedingsprofielen een zeer 
complexe zaak is voor de ontwikkeling waarvan het vereist is dat uitgebreid wetenschappelijk 
overleg en een brede discussie gedurende diverse jaren plaatsvinden. Als bovendien het feit in 
aanmerking wordt genomen dat de Europese voedselveiligheidsautoriteit nog niet is 
begonnen met de werkzaamheden aan voedingsprofielen, is een periode van 36 maanden voor 
vaststelling passend. Uit diverse ervaringen en vooral de enorme belangstelling voor het 
onderhavige voorstel blijkt ook dat het punt van de voedingsprofielen een uiterst politieke 
kwestie is. Aangezien deze voedingsprofielen het beginpunt zijn voor een nieuwe periode van 
voedselwetgeving, moet ervoor gezorgd worden dat het Europees Parlement op de juiste wijze 
bij de procedure wordt betrokken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 123
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie, na 
raadpleging van de Autoriteit en 
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:

De voedingsprofielen voor levensmiddelen 
of bepaalde categorieën levensmiddelen 
worden vastgesteld waarbij met name 
rekening wordt gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties, zoals vetten, verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, suikers, 
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zout/natrium;

b) suikers; - de bijdrage en het belang van het 
levensmiddel (of categorieën 
levensmiddelen) voor het dieet, waarbij 
voldoende rekening wordt gehouden met 
specifieke risicogroepen, waaronder 
kinderen, en met de dieetgewoonten en 
consumptiepatronen in de diverse lidstaten;

c) zout/natrium. - de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk 
aangetoond is, mits natuurlijk aanwezig in 
het levensmiddel.

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.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis omtrent 
de voeding, de dieetbehoeften van 
doelgroepen onder de bevolking en de 
betekenis daarvan voor de gezondheid. 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.

Specifieke uitzonderingen op de 
verplichting rekening te houden met de 
voedingsprofielen om gezondheidsclaims te 
kunnen vermelden en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

De basis voor de vaststelling van voedingsprofielen moet wetenschappelijke kennis zijn. De 
evaluatie van nationale voedingsprofielen voor voedingsmiddelen of categorieën 
voedingsmiddelen door de Commissie met inschakeling van de EFSA, de lidstaten en andere 
betrokkenen, is de hoeksteen van deze verordening.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey en Genowefa Grabowska

Amendement 124
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure en met inschakeling 
van deskundigen van de Autoriteit 
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:

De voedingsprofielen worden opgesteld voor 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
levensmiddelen en andere daarin vervatte 
substanties, zoals vetten, verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, suikers, 
zout/natrium;

b) suikers; - de rol en het belang van de voeding of van 
bepaalde categorieën levensmiddelen in het 
dieet;

c) zout/natrium. - de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig effect 
op de gezondheid wetenschappelijk 
aangetoond is, mits natuurlijk aanwezig in 
het levensmiddel.

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.
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Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De basis voor de vaststelling van voedingsprofielen moet wetenschappelijke kennis zijn. De 
evaluatie van nationale voedingsprofielen voor voedingsmiddelen of categorieën 
voedingsmiddelen door de Commissie met inschakeling van de EFSA, de lidstaten en andere 
betrokkenen, is de hoeksteen van deze verordening. Met dit beginsel moet rekening worden 
gehouden, willen voedings- of gezondheidsclaims kunnen worden gedaan.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 125
Artikel 4, lid 1

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.

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke regels met 
betrekking tot de diverse gehalten aan 
voedingsstoffen en hun combinatie 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:

Bovengenoemde regels worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

a) lipiden, vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

b) suikers; b) koolhydraten;
c) zout/natrium. c) zout/natrium;

c bis) sterolen, zoals cholesterol en 
anderen;
c ter) sporenelementen.

De voedingsprofielen worden opgesteld op De regels met betrekking tot de 
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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.

voedingsstofgehalten 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 regels met betrekking tot de 
voedingsstofgehalten 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.

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er bestaan thans geen specifieke voedingsprofielen. Dit komt omdat een voedingsstof 
heilzaam kan zijn in een dieet of nadelige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, 
afhankelijk van de hoeveelheid die in het voedsel aanwezig is, afhankelijk van de 
geconsumeerde hoeveelheid van het voedsel, maar ook van de persoon die het voedsel 
consumeert (kinderen, adolescenten, volwassenen, zwangere vrouwen, ouderen). Zo is 
cholesterol een noodzakelijke voedingsstof omdat hij van essentieel belang is voor de bouw 
van de celmembranen. In grote hoeveelheden en met name voor personen op gevorderde 
leeftijd (ouderen) kon het atheromatose veroorzaken. Hetzelfde geldt voor koolhydraten, 
sporenelementen, natrium en kalium. Daarom wordt ernaar gestreefd specifieke regels op te 
stellen overeenkomstig de wetenschappelijke kennis, zodat het mogelijk is bij een 
voedselpreparaat te zeggen of het gehalte aan voedingsstoffen al of niet binnen normale 
grenzen ligt.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 126
Artikel 4, lid 1

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 

1. Binnen 30 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 
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levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien.

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:

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;

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

b) suikers; b) suikers;

c) zout/natrium. c) zout/natrium.
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.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis omtrent 
de voeding, de voedingsbehoeften van 
doelgroepen onder de bevolking 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, de 
consumentenorganisaties en 
gezondheidsdeskundigen.

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke ontwikkelingen 
worden volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld. Bij de 
vaststelling van deze uitzonderingen en 
aanpassingen wint de Commissie het advies 
van de Autoriteit in.

Or. fr

Motivering

Een termijn van 30 maanden waarin de Commissie samen met de EFSA en alle betrokkenen 
specifieke voedingsprofielen opstelt waaraan bepaalde categorieën levensmiddelen moeten 
voldoen alvorens voedings- of gezondheidsclaims kunnen worden gedaan, is een meer 
realistische termijn.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 127
Artikel 4, lid 1, alinea 1 en alinea 2, inleidende formule

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.

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:

De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in de 
geïdentificeerde levensmiddelencategorieën 
aanwezige hoeveelheden van de volgende 
nutriënten:

Or. en

Motivering

Voedingsprofielen zijn in principe niet van toepassing op voedselsupplementen. Op grond van 
het vetgehalte van bepaalde supplementen zijn echter op bewijsmateriaal gebaseerde 
gezondheidsclaims mogelijk (bijvoorbeeld levertraan). Dit amendement heeft als doel een 
uitzondering te maken voor voedselsupplementen die vetzuren leveren.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 128
Artikel 4, lid 2

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.

schrappen

Or. de
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 129
Artikel 4, lid 2

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.

2. In afwijking van lid 1 zijn voedings- en 
gezondheidsclaims toegestaan, mits 
informatie over de specifieke voedingsstof 
die verder gaat dan het voedingsprofiel 
naast de voedings- of gezondheidsclaim 
wordt vermeld.

Or. en

Motivering

Als het op grond van een duidelijke kenmerkende eigenschap van een levensmiddel mogelijk 
is een claim aan dit product te verbinden dan moet het toegestaan zijn deze eigenschap te 
vermelden, zelfs als dit verder gaat dan een deel van een eventueel voedingsprofiel. In een 
dergelijk geval wordt ook voldaan aan de vraag om informatie over voedsel en 
voedingswaarde als de voedingsstof die het voedingsprofiel overschrijdt duidelijk wordt 
vermeld naast de gezondheids- of voedingsclaim.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 130
Artikel 4, lid 3

3. Dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet 
voorzien zijn van:

schrappen

a) gezondheidsclaims;
b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.

Or. en

Motivering

Claims moeten worden toegestaan mits ze wetenschappelijk onderbouwd zijn en voldoen aan 
de algemene beginselen inzake diëten die vermeld zijn in het voorstel.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 131
Artikel 4, lid 3

3. Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van:

3. Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van gezondheidsgerelateerde 
informatie, met uitzondering van 
wetenschappelijk onderbouwde 
aanduidingen:

a) gezondheidsclaims; Over alcoholhoudende dranken mogen 
geen uitspraken worden gedaan in verband 
met de uitschakeling, verlichting of 
voorkoming van ziekten en evenmin mag de 
indruk van deze eigenschappen worden 
gewekt.

b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.

Or. de

Motivering

Uitspraken in verband met ziekten mogen op grond van richtlijn 2000/13/EG niet worden 
gedaan. Aan dit verbod wordt vastgehouden. Gezondheidsclaims zijn bovendien op grond van 
de vrijwillige zelfbeperking uitgesloten. Het verbod op het gebruik van echte 
gezondheidsclaims wordt door middel van het amendement nog eens extra duidelijk gemaakt.

Toch zijn de positieve aspecten van een matige alcoholconsumptie wetenschappelijk bewezen. 
De grenzen daarvan worden gevormd door het alcoholmisbruik.

Aanduidingen als digestief of maagbitter zijn oude traditionele aanduidingen, en mogen niet 
onder het verbod van artikel 4, lid 3 vallen. Ze staan voor een verantwoorde omgang met 
alcohol en vormen een integrerend bestanddeel van een traditionele cultuur van genieten. Zij 
mogen niet worden gezien als een uitnodiging tot een overmatig alcoholgebruik.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Christa Klaß

Amendement 132
Artikel 4, lid 3, letter a) 

a) gezondheidsclaims; a) gezondheidsclaims met uitzondering van 
claims die zich beroepen op uitspraken die 
wetenschappelijk te onderbouwen zijn;;
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Or. de

Motivering

Het mag niet mogelijk zijn op de etiketten van alcoholische dranken aan de gezondheid 
gerelateerde informatie te geven. Het moet echter wel mogelijk zijn wetenschappelijk te 
bewijzen gezondheid gerelateerde gegevens bij alcoholische dranken, bijvoorbeeld bij wijn 
voor suikerpatiënten, te vermelden.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan en John Bowis

Amendement 133
Artikel 4, lid 3, letter a) 

a) gezondheidsclaims; a) gezondheidsclaims, behalve wanneer 
deze boodschappen van de nationale 
autoriteiten of van de Gemeenschap over de 
gevaren van alcoholmisbruik 
ondersteunen;

Or. en

Motivering

De definitie van een gezondheidsclaim kan betrekking hebben op iedere willekeurige 
boodschap over alcohol en gezondheid, waardoor waarschuwingen in verband met de 
gezondheid potentieel in gevaar worden gebracht. Daarom is een verduidelijking nodig.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 134
Artikel 4, lid 3, letter b) 

b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.

schrappen

Or. es

Motivering

Voedingsclaims moeten worden toegestaan voor alcoholische dranken, mits ze voldoen aan 
de definitie die in de bijlage is opgenomen en aan de eis van een verplichte voedingswaarde-
etikettering.
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Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Albert Jan Maat en John Bowis

Amendement 135
Artikel 4, lid 3, letter b) 

b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.

b) voedingsclaims, tenzij deze vergezeld 
gaan van een volledige lijst van 
ingrediënten of relevante informatie inzake 
allergenen.

Or. en

Motivering

Voor sommige consumenten is het niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk om te beschikken 
over voedingsinformatie in verband met alcoholische dranken, bijvoorbeeld als het gaat om 
lijders aan coeliakie en om glutenvrij bier. In verband met alcoholische dranken moet het 
mogelijk zijn voedingsclaims te doen voor zover ze voldoen aan de definitie uit de bijlage, ze 
voldoen aan de vereiste van een verplichte voedingswaarde-etikettering en als de 
ingrediënten op het etiket worden vermeld.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Hiltrud Breyer, Jillian 
Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 136
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

Dit verbod heeft geen betrekking op 
voedingssupplementen die vallen onder 
Richtlijn 2002/46 van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 20021 

indien het alcoholgehalte van het product 
slechts dient voor conservering en/of 
extractiedoeleinden en op het etiket 
expliciet vermeld is dat het product "dient 
te worden geconsumeerd in kleine, 
duidelijk aangegeven hoeveelheden".
______________
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Or. en
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Amendement ingediend door Renate Sommer en Martin Callanan

Amendement 137
Artikel 4, lid 4

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.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 138
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten kunnen specifieke 
uitzonderingen op de in dit artikel vervatte 
beperkingen toestaan, mits de respectieve 
producten een gevestigde plaats op de 
markt innemen op het moment van 
inwerkingtreding van deze verordening 
reeds op de markt zijn gevestigd en aan de 
overige voorwaarden daarvan voldoen.

Or. en

Motivering

Levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen die volgens de leden 1 en 3 van dit 
artikel niet voorzien mogen zijn van voedings- en gezondheidsclaims, nemen vaak al jaren of 
decennia lang een gevestigde plaats op nationale markten in en zijn in zekere zin tot het 
nationale cultuurgoed gaan behoren. Daarom is het passend het aan de lidstaten over te laten 
om in dergelijke gevallen uitzonderingsregelingen te treffen voorzover de betrokken claims 
waarheidsgetrouw en niet misleidend zijn

Amendement ingediend door Niels Busk, Chris Davies en Dan Jørgensen

Amendement 139
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)
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4 bis. Voedings- en gezondheidsclaims zijn 
niet toegestaan voor voedsel voor 
zuigelingen en jonge kinderen, tenzij 
specifiek toegestaan in Richtlijn 
89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen1 en haar 
uitvoeringsrichtlijnen.
_____________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Or. en

Motivering

Dit voorstel strookt met de richtsnoeren van de Codex voor voedings- en gezondheidsclaims 
die in 2004 werd aangenomen. Speciale aandacht verdienen levensmiddelen voor zuigelingen 
en jonge kinderen ter waarborging van een goede gezondheid en ontwikkeling. Er bestaan 
daarom speciale regelingen voor levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen van 
minder dan drie jaar. Het is belangrijk dat advies in verband met de volksgezondheid voor 
deze kwetsbare groep niet "verdwijnt" als gevolg van nadrukkelijke wervende mededelingen 
met claims op de producten, waardoor het gevaar bestaat dat de ouders worden misleid.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 140
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. In afwijking van lid 1 zijn toegestaan 
gegevens in verband met de 
voedingswaarde die duidelijk maken dat 
een bepaalde voedingsstof of een andere 
substantie, eventueel in een bepaalde 
hoeveelheid, in een levensmiddel zit ("met 
...").

Or. de

Motivering

Voedingswaardegerelateerde gegevens die correct en zonder waardeoordeel alleen maar 
aangeven dat een stof in een product aanwezig is, behoren tot de informatie aan de 
consument en dienen derhalve de voorlichting van de consument.
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Voedingsprofielen mogen er niet toe leiden dat aan de consument waarheidsgetrouw, 
wetenschappelijk onderbouwde, niet misleidende en begrijpelijke informatie onthouden 
wordt.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 141
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4bis

Kwaliteitsaanduiding

Op basis van de voedingsprofielen en na 
raadpleging van de EFSA ontwerpt de 
Commissie een kwaliteitsaanduiding van 
levensmiddelen waarin het gehalte van 
suikers, natrium/zout, verzadigde vetten, 
transvetzuren en andere voedingsstoffen 
(vitaminen, mineralen en vezels) is 
opgenomen. De kwaliteitsaanduiding wordt 
weergegeven in een eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen symbool dat 
meerdere kwaliteitsniveaus kan 
onderscheiden. Producenten van 
voedingsmiddelen mogen dit symbool 
gebruiken om de kwaliteit van hun product 
mee aan te duiden. Op gemotiveerd verzoek 
toetst de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid of de 
kwaliteitsaanduiding op een voedselproduct 
juist is.

Or. nl
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Motivering

De voedingsindustrie beweert dat "goed" en "slecht" voedsel niet bestaat - het gaat om 
verstandige eetgewoonten. Toch is het wel zeker mogelijk een kwaliteitsverschil te zien tussen 
de verschillende voedselproducten: er bestaan betere en slechtere voedselproducten. Er is bij 
consumenten een duidelijke behoefte aan objectieve - en makkelijk toegankelijke informatie 
over de kwaliteit van het voedsel dat zij aanschaffen. Er zijn verschillende symbolen in 
omloop, maar er is behoefte aan een duidelijk herkenbaar symbool. Daartoe moet er een 
Europees symbool ontworpen worden dat een rangorde mogelijk maakt (bijvoorbeeld een 
sterrensysteem of een afvinksysteem). Een symbool of een kwaliteitsindicator maakt direct 
inzichtelijk of (bijvoorbeeld) de verpakte vegetarische groenteburger - voedseltechnisch 
gezien - een goede aanschaf is of niet. Deze kwaliteitsindicator kan een belangrijk instrument 
zijn in de strijd tegen degeneratieve ziekten als hart- en vaatziekten en kanker. 

Het in deze fase van wetenschappelijke kennis niet gepast het gebruik van het symbool 
verplicht te stellen. Producenten van hoogwaardige voedselproducten zullen het echter graag 
vrijwillig op hun product zetten. Oneigenlijk gebruik (te hoge kwaliteitsaanduiding) zal de 
geloofwaardigheid van de producent voor lange tijd aantasten en daarom hopelijk weinig 
voorkomen. Tegelijkertijd ontstaat bij voedselproducenten wel de wens zo hoog mogelijk 
ingedeeld te worden zodat ze zullen streven naar verbetering van de voedselkwaliteit van hun 
producten. Met innovatie is zowel de Europese industrie als de volksgezondheid gebaat.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 142
Artikel 5, lid 1, letter a)

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) aangetoond is dat de aanwezigheid of 
afwezigheid van of het verlaagde gehalte aan 
de stof waarvoor de claim wordt gedaan het 
beweerde heilzame nutritionele of 
fysiologische effect heeft, zoals is 
vastgesteld aan de hand van  aanvaarde 
wetenschappelijke kennis;

Or. en

Motivering

De term “algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens” is niet gedefinieerd. Het 
amendement beoogt dit aspect te duidelijker te formuleren. 
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 143
Artikel 5, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) door opneming van de stof waar de 
claim betrekking op heeft, het algehele 
profiel van het voedingsmiddel in kwestie 
qua voedingswaarde heilzaam is voor de 
consument.

Or. en

Motivering

Hoewel de voorwaarden voor het gebruik van tal van voedingsclaims, zoals "laag
vetgehalte", in deze verordening worden gedefinieerd, dienen voedingsclaims slechts te 
worden toegestaan indien de algehele inhoud van het levensmiddel voedzaam is.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 144
Artikel 5, lid 2

2. Voedings- en gezondheidsclaims mogen 
alleen worden gebruikt als kan worden 
aangenomen dat de gemiddelde consument 
de heilzame effecten die in de claim worden 
beschreven, begrijpt.

schrappen

Or. en

Motivering

Claims die niet duidelijk zijn voor de consument, zijn misleidend en vallen derhalve onder 
Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame. Bovendien zullen claims hetzij worden 
opgenomen in een lijst dan wel worden toegestaan door de EFSA, die over het gebruik van de 
claim beslist. Een specifieke bepaling met een verbod op dergelijke claims is derhalve in dit 
verband niet noodzakelijk.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 145
Artikel 5, lid 3
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3. Voedings- en gezondheidsclaims hebben 
betrekking op het levensmiddel dat gereed is 
voor consumptie overeenkomstig de 
aanwijzingen van de fabrikant.

3. Voedings- en gezondheidsclaims hebben 
betrekking op het levensmiddel zoals dit ter 
verkoop wordt aangeboden en niet op de 
afzonderlijke ingrediënten die daarnaast bij 
de bereiding van het levensmiddel 
voorafgaand aan de consumptie ervan 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

In het verordeningsvoorstel wordt onvoldoende ingegaan op claims die betrekking hebben op 
een ingrediënt dat bij de bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt in plaats van op het 
voedingsmiddel zelf. Een voorbeeld zou zijn claims vermeld op graanproducten voor het 
ontbijt betreffende de voordelen van calcium in de melk die door de consument wordt 
toegevoegd aan het graanproduct in plaats van het graanproduct zelf. Deze typen claims 
dienen niet te worden toegestaan daar de consument er geen belang bij heeft het product 
vanwege dat voordeel te kopen

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 146
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 algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke kennis of, als de 
productcategorie dit rechtvaardigt, op 
gegevens die voortkomen uit de traditie en 
worden door dergelijke gegevens 
onderbouwd.

Or. fr

Motivering

Er zijn enkele categorieën levensmiddelen waarvan de voordelen zijn gebaseerd op een 
erkend gebruik. Als het gaat om het aantonen van de waarheid van een claim dan is een 
systeem dat uitsluitend is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens niet geschikt voor 
landbouwproducten als kruidenproducten. De kennis die ontstaan is door ervaring en traditie 
moet ook een rol kunnen spelen. Dit is recentelijk erkend in het geval van de traditionele 
kruidengeneesmiddelen (richtlijn 2004/24/EG), waarvoor een speciale, vereenvoudigde 
registratieprocedure is ingesteld waarbij niet behoeft te worden aangetoond dat ze klinisch 
doeltreffend zijn, aangezien dit plausibel is op grond van de ervaring en hun lange 
gebruiksgeschiedenis.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 147
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 algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke kennis of, als de 
productcategorie dit rechtvaardigt, op 
gegevens die voortkomen uit de traditie en 
worden door dergelijke gegevens 
onderbouwd.

Or. fr

Motivering

Er bestaan producten waarbij het gerechtvaardigd is rekening te houden met de tradities.

Amendement ingediend door John Bowis en Martin Callanan

Amendement 148
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 
aanvaarde wetenschappelijke kennis.

Or. en

Motivering

De term “algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens” is niet gedefinieerd en daardoor 
is het onzeker hoe deze term zal worden geïnterpreteerd. Bij het onderbouwingsproces moet 
rekening worden gehouden met het gewicht van het bewijsmateriaal en het geheel aan 
waarschijnlijkheden dat een verband tussen een levensmiddel of levensmiddelingrediënt 
enerzijds en een voordeel voor de gezondheid anderzijds kan worden gelegd. In de EU-
voorstellen wordt momenteel niet ingegaan op het punt dat er in de wetenschap kwesties zijn 
waarover een consensus bestaat, en dat de wetenschap ook laatste ontwikkelingen kent. Er 
moet een bepaling komen die het mogelijk maakt gezondheidsvoordelen in een eerder stadium 
in het ontdekkingsproces te claimen, anders zouden onderzoekinitiatieven kunnen worden 
belemmerd of vertraagd. Er zou een passend taalgebruik voor claims kunnen worden 
ontwikkeld, waaronder het gebruik van hulpwerkwoorden van modaliteit (bijvoorbeeld zou 
kunnen, kan) en het gebruik van de terminologie van de WHO/WCRF: "overtuigend", 
"waarschijnlijk", "mogelijk", "onvoldoende" niveaus van bewijzen. Om hiermee rekening te 
houden wordt de term "aanvaarde wetenschappelijke kennis" voorgesteld.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jules Maaten

Amendement 149
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 erkende 
wetenschappelijke inzichten.

Or. de

Motivering

Het spreekt vanzelf dat de claims in ieder geval op "erkende wetenschappelijke inzichten" 
moeten berusten. Algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens of inzichten bestaan in de 
wetenschap meestal niet. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 150
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 
aanvaarde wetenschappelijke kennis, 
waarbij het onderbouwingsniveau in 
verhouding tot de geclaimde heilzame 
werking staat.

Or. en

Motivering

De vereiste wetenschappelijke onderbouwing van een claim moet in verhouding staan tot de 
geclaimde heilzame werking. Bij het goedkeuren van individuele claims zal de EFSA rekening 
houden met de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van bepaalde stoffen of producten 
op het menselijk lichaam. De EFSA moet bovendien richtsnoeren ontwikkelen over de 
documentatie die vereist is bij de goedkeuringsprocedure. 

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 151
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. Het onderbouwingsniveau moet in 
verhouding staan tot de geclaimde heilzame 
werking.

Or. fr

Motivering

Er moet duidelijk gesteld worden dat het proportionaliteitsbeginsel hier van toepassing is in 
de zin van het niveau van onderbouwing voor claims. Als dit proportionaliteitsbeginsel niet in 
acht wordt genomen, zouden de kosten voor het onderbouwen spoedig veel te hoog worden en 
buiten het bereik van de meeste MKB's komen te liggen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 152
Artikel 6, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De Autoriteit stelt uiterlijk zes 
maanden voor de inwerkingtreding van 
deze verordening richtsnoeren op over de 
aard van de onderbouwing die door de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
moet worden voorgelegd, evenals 
referentiepunten voor de evaluatie van 
dergelijke onderbouwing.

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 153
Artikel 6, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De Autoriteit stelt richtsnoeren op 
over het soort wetenschappelijke 
onderbouwing waarover een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf moet beschikken 
ter rechtvaardiging van het gebruik van een 
voedings- of gezondheidsclaim, waarbij het 
onderbouwingsniveau in verhouding dient 
te staat tot de claim.

Or. en



PE 353.660v01-00 84/195 AM\555844NL.doc

NL

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 154
Artikel 6, lid 2

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 
gezondheidsclaim doet, rechtvaardigt het 
gebruik van die claim.

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 
gezondheidsclaim doet, concretiseert het 
gebruik van die claim.

Or. el

Motivering

Alleen een rechtvaardiging is niet voldoende; er is ook een wetenschappelijke concretisering 
noodzakelijk.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 155
Artikel 6, lid 2

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 
gezondheidsclaim doet, rechtvaardigt het 
gebruik van die claim.

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 
gezondheidsclaim doet, rechtvaardigt het 
gebruik van die claim. Hiertoe houdt hij de 
wetenschappelijke studies waarop hij zijn 
claim heeft gebaseerd voortdurend ter 
beschikking.

Or. fr

Motivering

De wetenschappelijke gegevens zijn het voornaamste aspect van de vergunning om een claim 
te gebruiken. Het is dan ook logisch dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf die voor 
een bepaald levensmiddel een claim gebruikt de wetenschappelijke studies die het gebruik van 
de claim rechtvaardigen ter beschikking houdt van de autoriteiten.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 156
Artikel 6, lid 3



AM\555844NL.doc 85/195 PE 353.660v01-00

NL

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 
deze verordening wordt voldaan.

3. De Autoriteit en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten vragen zo nodig de
exploitant van een levensmiddelenbedrijf of 
de persoon die een product in de handel 
brengt, de wetenschappelijke resultaten en 
de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat 
aan deze verordening wordt voldaan. De 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
doet deze onmiddellijk toekomen aan de 
Voedselautoriteit en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Wetenschappelijke gegevens zijn het belangrijkste element voor het geven van toestemming
voor het gebruik van claims. Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die gebruik maakt 
van een claim voor een specifiek levensmiddel moet er daarom voor zorgen dat de 
autoriteiten te allen tijde kunnen beschikken over de wetenschappelijke studies die het gebruik 
van de claim rechtvaardigen.

Niet alleen de lidstaten moet de mogelijkheid worden geboden om de betrokken 
wetenschappelijke gegevens op te vragen, maar ook de Voedselautoriteit, omwille van haar 
rol bij de beoordeling van de aanvragen tot gebruik en/of toelating van claims.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 157
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 
deze verordening wordt voldaan.

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 
kennis verstrekken waaruit blijkt dat aan 
deze verordening wordt voldaan.

Or. en

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 158
Artikel 7
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1. Het gebruik van voedings- of 
gezondheidsclaims mag er niet toe 
bijdragen dat de algemene voedingsstatus 
van een levensmiddel wordt gemaskeerd. 
Daartoe moet informatie worden verstrekt 
die de consument in staat stelt de betekenis 
van het levensmiddel waarvoor de 
voedings- of gezondheidsclaim wordt 
gedaan voor zijn of haar dagelijkse dieet te 
begrijpen. 
Dergelijke informatie dient te bestaan uit: 

Wanneer een voedings- en 
gezondheidsclaims, met uitzondering van 
generieke reclame, wordt gedaan, wordt 
informatie over de voedingswaarde verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG.

(a) wanneer een voedings- en 
gezondheidsclaims, met uitzondering van 
generieke reclame, wordt gedaan, wordt 
informatie over de voedingswaarde verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG.

Voor gezondheidsclaims worden de in groep 
2 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
90/496/EEG genoemde gegevens verstrekt.

(b) voor gezondheidsclaims worden de in 
groep 2 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
90/496/EEG genoemde gegevens verstrekt.

Voorts wordt in voorkomend geval van 
stoffen waarop een voedings- of 
gezondheidsclaims betrekking heeft en die 
niet in de voedingswaarde-etikettering 
vermeld staan, in de nabijheid van de 
voedingswaarde-informatie de hoeveelheid 
vermeld.

2. Voorts moet de volgende informatie in de 
buurt van de voedingsinformatie worden 
vermeld:

(a) de hoeveelheid of hoeveelheden van de 
stof of stoffen waarop een voedings- of 
gezondheidsclaim betrekking heeft die niet 
in de voedingswaarde-etikettering vermeld 
staan; en 

(b) informatie over de rol van het 
levensmiddel waarop voedings- of 
gezondheidsclaims betrekking hebben in 
een goed uitgebalanceerd dieet. Deze 
informatie wordt verstrekt door het 
aangeven van de hoeveelheid van een 
voedingsstof of andere stof die aanwezig is 
in een voedingsmiddel waarop de claim 
betrekking heeft, in verhouding tot de 
referentiewaarden voor de dagelijks 
opgenomen hoeveelheid voor dergelijke 
voedingsstof(fen) of stof(fen) zoals 
vastgesteld overeenkomstig de procedure in 
artikel 4.



AM\555844NL.doc 87/195 PE 353.660v01-00

NL

Or. en

Motivering

Gezondheids- en voedingsclaims geven de consumenten waardevolle informatie over de 
aanwezigheid of afwezigheid van individuele voedingsstoffen (of andere stoffen) in het 
levensmiddel en/of de gezondheidsvoordelen die de consumptie van dat levensmiddel biedt. 
Om echter de algemene voedingsstatus van een levensmiddel niet te laten maskeren, is het 
uiterst belangrijk dat consumenten adequate informatie krijgen over de manier waarop 
individuele levensmiddelen, met name levensmiddelen waarop een claim betrekking heeft, in 
een goed uitgebalanceerd dieet passen.

Amendement ingediend door John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt en Jules Maaten

Amendement 159
Artikel 7, alinea 1

Wanneer een voedings- en 
gezondheidsclaims, met uitzondering van 
generieke reclame, wordt gedaan, wordt 
informatie over de voedingswaarde verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG.

Wanneer een voedings- en 
gezondheidsclaims, met uitzondering van 
generieke reclame, wordt gedaan, wordt 
informatie over de voedingswaarde verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG of in 
geval van voedingssupplementen 
overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG 
inzake voedingssupplementen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 90/496/EEG inzake voedingswaarde-etikettering is niet van toepassing op 
voedingssupplementen. Inzake voedingssupplementen zijn specifieke etiketteringsbepalingen 
betreffende de voedingswaarde geregeld in Richtlijn 2002/46/EG inzake 
voedingssupplementen. Om de consistentie te waarborgen en om rekening te houden met het 
specifieke karakter van voedingssupplementen lijkt vermelding van Richtlijn 2002/46/EG 
noodzakelijk.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 160
Artikel 7, alinea 1 bis (nieuw)

Er moet ook worden verwezen naar de 
energiewaarde en het gehalte aan 
voedingsstoffen en ingrediënten per 
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verpakking of portie om de zaken voor de 
consumenten te vereenvoudigen.

Or. el

Motivering

Het aangeven van de energiewaarde en het gehalte aan voedingsstoffen en ingrediënten per 
verpakking of portie helpt de informatie aan de consument te vergemakkelijken. Zelfs de best 
geïnformeerde consumenten kunnen vaak de aanduidingen of claims moeilijk begrijpen. Er 
moet voor worden gezorgd dat meer consumenten de claims begrijpen omdat dit een bijdrage 
levert aan de doeltreffende tenuitvoerlegging van de voorgestelde maatregelen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead en Linda McAvan

Amendement 161
Artikel 7, alinea 2

Voor gezondheidsclaims worden de in groep 
2 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
90/496/EEG genoemde gegevens verstrekt.

Voor voedings- en gezondheidsclaims 
worden de in groep 2 van artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 90/496/EEG genoemde gegevens 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Volledige etikettering inzake de voedingswaarde is eveneens noodzakelijk voor voedings- en 
gezondheidsclaims teneinde de consumenten optimale informatie te verstrekken. 

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 162
Artikel 7, alinea 3 bis (nieuw)

Er dient een duidelijk onderscheid te 
worden gemaakt tussen de natuurlijke 
inhoud en de daaraan toegevoegde stoffen 
waar deze claims betrekking op hebben, 
vooral in het geval van vitaminen.

Or. en
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Motivering

Op etiketten wordt gewoonlijk geen onderscheid gemaakt tussen de natuurlijk aanwezige en 
toegevoegde inhoud van bepaalde stoffen, zoals vitamines, hetgeen echter een belangrijk 
criterium is om goed geïnformeerd een keus te maken.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead en Linda McAvan

Amendement 163
Artikel 7, alinea 3 bis (nieuw)

Er dient een duidelijk onderscheid te 
worden gemaakt tussen de natuurlijke 
inhoud en de daaraan toegevoegde stoffen 
waar deze claims betrekking op hebben.

Or. en

Amendement ingediend door Jules Maaten en Holger Krahmer

Amendement 164
Artikel 8

Artikel 8 schrappen
Specifieke voorwaarden

1. Voedingsclaims zijn alleen toegestaan als 
zij in overeenstemming zijn met deze 
verordening en voldoen aan de in de bijlage 
opgenomen voorwaarden.
2. De bijlage kan worden gewijzigd volgens 
de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure, 
indien van toepassing na raadpleging van 
de Autoriteit.

Or. en

Motivering

De manier waarop voedingsclaims worden geformuleerd, moet aan de industrie worden 
overgelaten. De voorwaarden waaraan de voedingsclaims moeten voldoen, moeten worden 
bekeken in verband met het komende voorstel over voedingswaarde-etikettering.
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Amendement ingediend door Jules Maaten 

Amendement 165
Artikel 8, leden 1, 1 bis (nieuw) en 1 ter (nieuw)

1. Voedingsclaims zijn alleen toegestaan als 
zij in overeenstemming zijn met deze 
verordening en voldoen aan de in de bijlage 
opgenomen voorwaarden.

1. Voedingsclaims zijn alleen toegestaan als 
zij in overeenstemming zijn met deze 
verordening en voldoen aan de in artikel 5 
omschreven algemene voorwaarden.

1 bis. Voedingsclaims die verwijzen naar 
voedingsstoffen die vermeld zijn in de 
bijlage zijn alleen toegestaan als zij voldoen 
aan de voorwaarden die in de bijlage 
vermeld zijn.
1 ter. Overeenkomstig richtlijn 2002/46/EG 
worden de hoeveelheden ingrediënten in 
voedselsupplementen uitgedrukt in een 
dagelijkse portie, zoals aanbevolen door de 
fabrikant.

Or. en

Motivering

De claims die in de bijlage zijn opgenomen, hebben slechts betrekking op een gering aantal 
voedingsstoffen, hoewel het van meer dan 200 voedingsstoffen bekend is dat zij een 
belangrijke voedingstechnische of fysiologische functie hebben. De bijlage mag hier geen 
beperkingen aan stellen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 166
Artikel 8, leden 1 en 1 bis (nieuw)

1. Voedingsclaims zijn alleen toegestaan als 
zij in overeenstemming zijn met deze 
verordening en voldoen aan de in de bijlage 
opgenomen voorwaarden.

1. Behoudens lid 1 bis zijn voedingsclaims 
alleen toegestaan als zij in overeenstemming 
zijn met deze verordening en voldoen aan de 
in de bijlage opgenomen voorwaarden.

1 bis. Aanduidingen van de voedingsstatus 
van een levensmiddel, met inbegrip van 
logo's, kunnen in de lidstaten worden 
toegestaan mits zij in overeenstemming zijn 
met richtsnoeren of regelingen die zijn 
vastgesteld door de nationale autoriteiten 
en zij de consumenten helpen bij het maken 
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van een gezonde voedingskeuze.

Or. en

Motivering

Een aantal lidstaten is bezig etiketteringsprogramma's in te voeren om consumenten te helpen 
een gezonde keus te maken als zij voedsel kopen. De voedingswaarde-etikettering moet hierbij 
weliswaar een belangrijke rol spelen, maar het is duidelijk dat consumenten ook blij zijn met 
op de voorkant van de verpakking aangebrachte en andere makkelijk leesbare indicatoren als 
gids. Het is daarom belangrijk een situatie te voorkomen waar de relevante logo's of andere 
aanduidingen op het etiket verboden zijn, daarom de voorgestelde uitzondering om rekening 
te houden met dergelijke bijkomende besluiten in de lidstaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 167
Artikel 8, lid 2

2. De bijlage kan worden gewijzigd volgens 
de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure, 
indien van toepassing na raadpleging van de 
Autoriteit.

2. De bijlage kan worden gewijzigd volgens 
de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure, 
indien van toepassing na raadpleging van de 
Autoriteit en met medewerking van 
consumentenpanels ter beoordeling van de 
ervaring met en het begrip voor deze 
claims.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de ervaringen met deze claims worden geëvalueerd en dat 
consumentengroeperingen worden geraadpleegd alvorens eventuele veranderingen in de 
bijlage worden goedgekeurd.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 168
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 

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 een ander levensmiddel, 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Claims inzake vergelijking van de voedingswaarde en/of de energetische waarde dienen niet 
alleen geoorloofd te zijn voor levensmiddelen van dezelfde categorie, maar tevens voor 
verschillende soorten levensmiddelen teneinde illustratieve voorbeelden mogelijk te maken 
die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de consument, bijvoorbeeld het vitamine C-gehalte van 
een product in vergelijking tot fruit of "product X bevat evenveel calcium als een glas melk".

Amendement ingediend door John Bowis, Avril Doyle en Jules Maaten

Amendement 169
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 een ander levensmiddel, 
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.

Or. en

Motivering

Claims inzake vergelijking van de voedingswaarde en/of de energetische waarde dienen niet 
alleen geoorloofd te zijn voor levensmiddelen van dezelfde categorie, maar tevens voor 
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verschillende soorten levensmiddelen teneinde illustratieve voorbeelden mogelijk te maken 
die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de consument, bijvoorbeeld "product X bevat evenveel 
calcium als een glas melk".

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 170
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 
dezelfde categorie, alleen worden gedaan als 
de vergeleken levensmiddelen door de 
gemiddelde consument gemakkelijk 
geïdentificeerd kunnen worden en duidelijk 
zijn aangegeven ten behoeve van de 
eindverbruiker. Het verschil in de 
hoeveelheid van een nutriënt en/of de 
energetische waarde wordt vermeld en de 
vergelijking heeft betrekking op dezelfde 
hoeveelheid levensmiddel.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk de lijst van claims inzake de voedingswaarde aan te passen aan de 
ontwikkeling in de wetenschap en techniek, opdat deze lijst zo goed mogelijk en met zo min 
mogelijk vertraging rekening houdt met nieuwe kennis en technieken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 171
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 

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 
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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.

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 en, naar gelang van de situatie, 
bereidingsmethode van het levensmiddel.

Or. en

Motivering

De instructies voor de bereiding van sommige levensmiddelen kunnen verschillen. 
Bijvoorbeeld in het VK waren producten op de markt waarbij consumenten bij de "light"-
versie geadviseerd werd om deze met heet water te drinken, terwijl bij de standaardversie 
geadviseerd werd om deze met hete melk te drinken. Bijgevolg is het van belang dat verwezen 
wordt naar dezelfde bereidingsmethode bij claims inzake de vergelijking van levensmiddelen.

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 172
Artikel 9, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Producten die zijn geregistreerd 
overeenkomstig verordening (EEG) nr. 
2081/92 kunnen geen gebruik maken van 
enige vergelijkende voedingsclaim.

Or. it

Motivering

Producten met namen die zijn geregistreerd als een beschermde oorsprongsbenaming of een 
beschermde geografische aanduiding moeten, om gebruik van dergelijke namen te mogen 
maken, voldoen aan een aantal voorwaarden die zijn vermeld in de productiespecificaties, 
waardoor een reeks garanties bestaat ten aanzien van de fabricagemethode, de gebruikte 
ingrediënten en de oorsprong. Dergelijke producten, die vallen onder strikte controles door 
de terzake bevoegde autoriteiten, hebben productiekarakteristieken die zijn gebaseerd op 
traditie en kwaliteit die niet verenigbaar zijn met het doel van vergelijkende voedingsclaims. 
In deze gevallen is een vergelijking vaak misleidend en biedt deze niet het voordeel van een 
betere voorlichting van de consument.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 173
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 als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 
voorschriften van dit hoofdstuk en zij 
overeenkomstig de procedure van artikel 14 
zijn aangemeld en
a) de Commissie binnen de in artikel 15, lid 
1, vastgestelde termijn geen bezwaren heeft 
gemaakt, of
b) ingeval de Commissie bezwaren heeft 
gemaakt, binnen uiterlijke negen maanden 
na ontvangst van de aanmelding bij 
Autoriteit geen verbod overeenkomstig de 
procedure van artikel 16 is uitgevaardigd.

Or. de

Motivering

Het doel van de verordening van een hoge mate van bescherming van de consument kan ook 
worden bereikt d.m.v. een meldingsprocedure. Dit is een milder middel want de 
meldingsplicht garandeert dat de bevoegde instanties op de hoogte worden gesteld van het 
gebruik van gezondheidsclaims, zodat zij bij twijfel over het waarheidsgehalte of de 
wetenschappelijke onderbouwing van de claims deze kunnen aanvechten en eventueel ook het 
gebruik op de markt kunnen verbieden. De formulering van de lid 1, sub a) en b) garandeert 
redelijke termijnen voor een beslissing

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 174
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 als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 
voorschriften van dit hoofdstuk en zij 
overeenkomstig deze verordening zijn 
aangemeld.

Or. de
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Motivering

Het doel van de verordening van een hoge mate van bescherming van de consument kan ook 
worden bereikt d.m.v. een meldingsprocedure. Ook een meldingsprocedure garandeert dat de 
bevoegde instanties op de hoogte worden gesteld van het gebruik van gezondheidsclaims, 
zodat zij bij twijfel over het waarheidsgehalte of de wetenschappelijke onderbouwing van de 
claims deze kunnen aanvechten en eventueel ook het gebruik op de markt kunnen verbieden. 
De voorgestelde verguningsprocedure zou overigens niet alleen tot onnodige bureaucratische 
rompslomp voeren, maar vooral ook de kleine en middelgrote levensmiddelenproducenten 
aanzienlijk in de problemen brengen, aangezien dezen noch over de ervaring noch over de 
structuren beschikken om een vergunningsprocedure op Europees niveau door te voeren. Ten 
slotte vergemakkelijkt een kennisgevingsprocedure ook de innovaties in de 
levensmiddelensector.

Amendement ingediend door Martin Callanan en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 175
Artikel 10, titel en lid 1

Specifieke voorwaarden Specifieke voorwaarden voor 
gezondheidsclaims

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 als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 
voorschriften van dit hoofdstuk.

Or. en

Amendement ingediend door Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Véronique Mathieu en 
Holger Krahmer

Amendement 176
Artikel 10, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Degenen die gezondheidscalims 
willen maken, die vallen onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 12 of 
1,3 stellen de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat hiervan in kennis uiterlijk wanneer 
het product voor het eerst op de markt 
wordt gebracht en zij doen dit door een 
model van de etikettering voor het product 
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in te dienen samen met het ontwerp van het 
reclamemateriaal. 
Indien nodig in verband met de controle 
kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
verlangen dat de fabrikant of importeur 
wetenschappelijk onderzoek en gegevens 
overlegt waaruit blijkt dat de gedane 
gezondheidsclaim voldoet aan de 
voorschriften van deze verordening. De 
documenten inzake kennisgeving en 
onderbouwing van de claim worden aan de 
Commissie doorgegeven die daarover een 
besluit neemt. Indien een claim wordt 
verworpen, wordt de fabrikant of importeur 
verzocht binnen een gepaste termijn de 
claim in de etikettering en de reclame te 
wijzigen of te schrappen. 

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 1 mogen gezondheidsclaims slechts worden gedaan, indien 
hiertoe overeenkomstig de bepalingen van de verordening een vergunning is verleend. De 
vergunningsprocedure gaat echter te ver, aangezien hieronder ook erkende en 
wetenschappelijk bewezen claims vallen, die niet misleidend voor de consument zijn. 
Bovendien is de geplande vergunningsprocedure bureaucratisch, onpraktisch en, vooral in 
het licht van de strategie van Lissabon, onaanvaardbaar. Particuliere exploitanten en vooral 
KMO's zouden het recht moeten hebben om gezondheidsclaims te blijven doen die op 
nationaal niveau volledig zijn erkend en wetenschappelijk zijn bewezen, zelfs indien zij niet 
zijn opgenomen in artikel 12 bedoelde de lijst. Het is belangrijk te onderstrepen dat de KMO's 
zich de in artikel 13 geïntroduceerde vergunningsprocedure niet zullen kunnen veroorloven 
en derhalve juridische zekerheid nodig hebben om deze gezondheidsclaims te blijven doen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 177
Artikel 10, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Degenen die gezondheidscalims 
willen maken, die vallen onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 12 of 
13, stellen de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat hiervan in kennis uiterlijk wanneer 
het product voor het eerst op de markt 
wordt gebracht waarbij zij tevens een model 



PE 353.660v01-00 98/195 AM\555844NL.doc

NL

van de etikettering voor het product 
indienen samen met het ontwerp van het 
reclamemateriaal. 
Indien nodig in verband met de controle 
kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
verlangen dat de fabrikant of importeur 
wetenschappelijk onderzoek en gegevens 
overlegt waaruit blijkt dat de gedane 
gezondheidsclaim voldoet aan de 
voorschriften van deze verordening. Een 
verwijzing naar de publicatie volstaat, 
indien de studies in kwestie in een 
gemakkelijk toegankelijke publicatie zijn 
gepubliceerd.

Or. fr

Motivering

Het gaat erom de KMO's toegang te verschaffen tot de functionele claims die niet in het 
Europese repertorium voorkomen door geen Europese procedure op te leggen, indien het 
product slechts in één lidstaat in de handel wordt gebracht en door een 
kennisgevingsprocedure voor te stellen die al sedert 25 jaar deugdelijk is gebleken voor 
levensmiddelen ten behoeve van een speciaal soort voeding.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 178
Artikel 10, lid 2

2. Gezondheidsclaims zijn alleen 
toegestaan als op het etiket de volgende 
informatie wordt aangebracht:

schrappen

a) een vermelding waarin wordt gewezen op 
het belang van een evenwichtige voeding en 
een gezonde leefstijl;
b) de hoeveelheid van het levensmiddel en 
het consumptiepatroon waarmee het 
geclaimde heilzame effect wordt bereikt;
c) indien van toepassing, een vermelding 
voor mensen die het gebruik van het 
levensmiddel dienen te vermijden;
d) indien van toepassing, een 
waarschuwing om het product niet te 
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gebruiken in hoeveelheden die een risico 
voor de gezondheid kunnen inhouden.

Or. en

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 179
Artikel 10, lid 2, inleidende formule

2. Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan 
als op het etiket de volgende informatie 
wordt aangebracht:

2. Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan 
als op het etiket en/of via andere middelen 
van consumentenvoorlichting de volgende 
informatie wordt aangebracht:

Or. en

Motivering

Andere middelen van consumentenvoorlichting zouden voor een aantal producten moeten 
volstaan, vooral bij kleine verpakkingen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 180
Artikel 10, lid 2, letter a)

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

schrappen

Or. en

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.
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Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola en Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 181
Artikel 10, lid 2, letter a)

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

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

Or. en

Motivering

Sommige gezondheidsclaims hebben wellicht geen enkele betrekking op evenwichtige 
voeding.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 182
Artikel 10, lid 2, letter a)

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

a) een vermelding waarin wordt gewezen op 
het belang van een evenwichtige voeding en 
een gezonde leefstijl op een in het oog
vallende plaats op het etiket;

Or. en

Motivering

Het belang van een evenwichtig dieet moet zeer duidelijk op het etiket worden vermeld.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 183
Artikel 10, lid 2, letter b)

b) de hoeveelheid van het levensmiddel en 
het consumptiepatroon waarmee het 
geclaimde heilzame effect wordt bereikt;

b) eventueel de hoeveelheid van het 
levensmiddel en het consumptiepatroon 
waarmee het geclaimde heilzame effect 
wordt bereikt;

Or. de
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Motivering

Er bestaat geen enkele reden waarom bij gezondheidsclaims de algemene vermeldingen over 
het belang van een gezonde levenswijze of vermeldingen inzake te consumeren hoeveelheden 
of het consumptiepatroon verplicht zouden moeten zijn, terwijl soortgelijke vermeldingen, met 
name waarschuwingen, slechts eventueel moeten worden vermeld. 

Amendement ingediend door Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt en Martin 
Callanan

Amendement 184
Artikel 11

Artikel 11 schrappen
Impliciete gezondheidsclaims
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 
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artikel.

Or. de

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 185
Artikel 11

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.

Or. en

Motivering

Aangezien voor alle gezondheidsclaims in een registratieprocedure voor de beoordeling van 
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de wetenschappelijke onderbouwing is voorzien, is het niet nodig specifieke 
verbodsbepalingen vast te leggen. Alle wetenschappelijk onderbouwde claims zouden moeten 
worden toegelaten. Dit amendement strookt met overweging 14 waarin het beginsel van de 
wetenschappelijke beoordeling van alle gezondheidsclaims door de Autoriteit is opgenomen.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 186
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het doen van bepaalde
gezondheidsclaims

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende 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; 

a) claims waarin de indruk wordt gewekt 
dat het niet nuttigen van het levensmiddel 
de gezondheid kan schaden;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

b) claims met betrekking tot de snelheid of 
de mate van gewichtsvermindering;

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.

2. De volgende gezondheidsclaims zijn niet 
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt bepaald in de in artikel 10, lid 1 en 
artikel 13, lid 1 bedoelde vergunning:
a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
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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, een vermindering van het 
hongergevoel, een versterking van het 
gevoel van verzadiging, of beperking van de 
in de voeding beschikbare energie;

d) voedings-, gezondheids- of andere claims 
waarmee de indruk wordt gewekt dat een 
product een bijzondere voedingswaarde 
voor kinderen heeft.
3. Claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, worden slechts 
toegestaan, indien:
a) de claim in kwestie is gedaan door een 
erkende organisatie die door nationale of 
communautaire instanties wordt erkend;
b) er ter zake een schriftelijke 
overeenkomst tussen beide partijen bestaat
c) de bijzonderheden van de voornaamste 
punten van de aanbeveling worden 
gepubliceerd in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm (bijvoorbeeld de website 
van het bedrijf of de erkende organisatie).
4. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit, de 
levensmiddelensector en de consumenten
uitvoerige richtsnoeren voor de toepassing 
van lid 2.

Or. en

Motivering

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor reclame en hun voedingsgewoonten kunnen daardoor 
gemakkelijk beïnvloed worden. Derhalve pleit de WHO in haar "Ontwerp voor een mondiale 
strategie inzake voeding, lichamelijke activiteit en gezondheid" specifiek voor 
verantwoordelijke marketingmethoden waarmee de strategie wordt geschraagd, met name ten 
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aanzien van levensmiddelen met een groot aandeel verzadigde vetten, suiker of zout, met 
name bij jonge kinderen.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 187
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het doen van bepaalde 
gezondheidsclaims

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. Indien gezondheidsclaims worden 
gedaan waarin wordt verwezen naar de 
algemene voordelen van een levensmiddel 
of een bestanddeel ervan voor de goede 
gezondheid of het welzijn, dan moeten zij zo 
worden geformuleerd dat hierin specifieke 
bewijzen tot uiting komen waarop de claim 
gebaseerd is en dat zij voor de consument 
begrijpelijk zijn. De claims ten aanzien van 
de voordelen voor de gezondheid mogen 
niet verder gaan dan de geleverde bewijzen, 
noch mogen zij de consument in 
verwarring brengen of misleiden.  

a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
levensmiddel voor de gezondheid en/of het 
welzijn;

2. De volgende gezondheidsclaims zijn niet 
toegestaan:

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

a) claims waarin de indruk wordt gewekt 
dat het niet nuttigen van het levensmiddel 
de gezondheid kan schaden;

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;

b) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot de snelheid of de mate 
van gewichtsvermindering als gevolg van 
het nuttigen van de producten waarover 
dergelijke claims worden gedaan.

d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
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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.

3. De volgende gezondheidsclaims zijn 
slechts aanvaardbaar, indien zij 
uitdrukkelijk in artikel 10, lid 1 en artikel 
13, lid 1 worden vermeld:
a) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

b) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
-beheersing, een vermindering van het 
hongergevoel, een versterking van het 
gevoel van verzadiging, of beperking van de 
in de voeding beschikbare energie;
4. Claims waarin wordt verwezen naar de 
aanbevelingen of medische opnies van 
artsen of andere gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, mogen slechts 
worden gedaan, indien zij stroken met de 
richtsnoeren die door de Commissie moeten 
worden uitgewerkt tegen (datum nader te 
bepalen) overeenkomstig de in artikel 23 
bedoelde procedure en na raadpleging van 
de vertegenwoordigers van de consumenten 
en de bedrijfstak of andere 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Een verbod op alle claims met betrekking tot de algemene gezondheid/welzijn, psychologische 
functies en gewichtsbeheersing is sterk overdreven. In de voorgestelde verordening wordt 
reeds vereist dat alle claims, of zij nu direct of impliciet zijn, wetenschappelijk bewezen 
moeten zijn, door de consumenten moeten worden begrepen en niet misleidend mogen zijn.

Artikel 11 moet worden geamendeerd om terdege rekening te houden met het feit dat claims 
die worden gedaan overeenkomstig de algemene en specifieke voorwaarden van deze 
verordening, niet mogen worden verboden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 188
Artikel 11
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1. De volgende impliciete
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende 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;

a) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot de snelheid of de mate 
van gewichtsvermindering als gevolg van 
het nuttigen van de producten waarover 
dergelijke claims worden gedaan.

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.

b) claims 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.

2. De volgende gezondheidsclaims zijn niet 
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt bepaald in de in artikel 10, lid 1, 
artikel 12 en artikel 13, lid 1 bedoelde 
procedure:
a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
levensmiddel voor de gezondheid;
b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
-beheersing, een vermindering van het 
hongergevoel, een versterking van het 
gevoel van verzadiging, of beperking van de 
in de voeding beschikbare energie;
3. Claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
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beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, worden slechts 
toegestaan, indien:
a) de organisatie die de claim ondersteunt, 
op nationaal of communautair niveau 
wordt erkend;
b)  er ter zake een schriftelijke 
overeenkomst tussen beide partijen bestaat
c) de bijzonderheden van de 
ondersteuningsregeling worden 
gepubliceerd in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm (bijvoorbeeld de website 
van het bedrijf of de erkende organisatie).
4. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit, de 
levensmiddelensector en de consumenten
uitvoerige richtsnoeren voor de toepassing 
van lid 2 en 3.

Or. en

Motivering

Claims, zelfs gezondheidsclaims, die op basis van de wetenschappelijke kennis algemeen 
worden erkend en door de consument goed worden begrepen, zouden zonder onnodige 
beperkingen moeten kunnen worden gedaan.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 189
Artikel 11, titel

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het gebruik van bepaalde 
gezondheidsclaims

Or. de

Motivering

Er dient verdisconteerd te worden dat bepaalde gezondheidsclaims wetenschappelijk 
algemeen aanvaard zijn en - indien dit kan worden aangetoond - bijgevolg geoorloofd moeten 
zijn.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 190
Artikel 11, titel

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het gebruik van bepaalde 
gezondheidsclaims

Or. en

Motivering

In het licht van de inhoud van het artikel is "Beperkingen op het gebruik" de juiste titel.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 191
Artikel 11, titel

Impliciete gezondheidsclaims Verboden claims

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 192
Artikel 11, lid 1, inleidende formule

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende claims zijn niet toegestaan:

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 193
Artikel 11, lid 1, inleidende formule

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan, 
tenzij deze wetenschappelijk onderbouwd 
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zijn:

Or. en

Motivering

Beperkingen op het gebruik van gezondheidsclaims dienen te worden voorgeschreven op 
basis van wetenschappelijke criteria.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 194
Artikel 11, lid 1, inleidende formule

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn slechts toegestaan
indien zij op wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd:

Or. en

Motivering

Indien claims wetenschappelijk zijn onderbouwd moet de consument daarvan kennis kunnen 
nemen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 195
Artikel 11, lid 1

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende 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;

a) claims waarin de indruk wordt gewekt 
dat het niet nuttigen van het levensmiddel 
de gezondheid kan schaden;

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 

b) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
–beheersing, de snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
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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;

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, tenzij deze 
wetenschappelijk onderbouwd en 
medegedeeld worden overeenkomstig deze 
verordening;

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.

c) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, tenzij deze 
wetenschappelijk onderbouwd en 
medegedeeld worden overeenkomstig deze 
verordening;

Or. en

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 196
Artikel 11, lid 1

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

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;

a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
levensmiddel voor de gezondheid en/of het 
welzijn, tenzij deze wetenschappelijk 
onderbouwd kunnen worden;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties, tenzij deze 
wetenschappelijk onderbouwd kunnen 
worden;

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;

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 tenzij deze 
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wetenschappelijk onderbouwd kunnen 
worden;

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.

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. Deze beperking is niet van 
toepassing op wetenschappelijk 
onderbouwde claims waarin wordt 
verwezen naar het advies van officieel door 
de nationale instanties erkende organisaties 
en liefdadigheidsinstellingen. 

Or. en

Motivering

Wij kunnen instemmen met de benadering door de Commissie van misleidende, onjuiste of 
impliciete claims. Indien een claim echter wetenschappelijk kan worden ouderbouwd en waar 
blijkt te zijn, dan mag het doen van een dergelijke claim niet worden verboden. Ook mogen 
officieel door de nationale instanties erkende organisaties en liefdadigheidsinstellingen niet 
ervan worden weerhouden wetenschappelijk onderbouwde claims te doen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 197
Artikel 11, lid 1, inleidende formule en letters a) en b)

1. De volgende impliciete
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende 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;

a) claims met rechtstreekse betrekking tot 
algemene, niet-specifieke voordelen van de 
nutriënt of het levensmiddel voor de 
gezondheid en/of het welzijn, voorzover zij 
geschikt zijn om de consument te misleiden;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties, voorzover zij 
geschikt zijn om de consument te misleiden;

Or. de
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Motivering

Artikel 11 zou principieel om dezelfde redenen uit het voorstel voor een verordening moeten 
worden geschrapt als artikel 4.

De verbodsbepalingen van artikel 11 vormen een afspiegeling van bepaalde 
gezondheidspolitieke overtuigingen en zij worden derhalve niet door de rechtsgrond van 
artikel 95 van het EG-Verdrag gedekt. Zij houden tevens een schending in van het beginsel 
dat juiste en wetenschappelijk onderbouwde claims geoorloofd moeten zijn, alsmede van het 
beginsel dat er geen goede of slechte levensmiddelen zijn, maar alleen goede of slechte 
voedingswijzen. Bovendien leiden zij niet tot een harmonisatie van de 
levensmiddelenwetgeving, aangezien er helemaal geen dienovereenkomstige voorschriften in 
de lidstaten van de EU bestaan.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 198
Artikel 11, lid 1, letter a)

a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
levensmiddel voor de gezondheid en/of het 
welzijn;

a) claims met betrekking tot algemene, niet-
specifieke voordelen van de nutriënt of het 
levensmiddel voor de gezondheid en/of het 
welzijn, tenzij deze claims wetenschappelijk 
onderbouwd kunnen worden;

Or. de

Motivering

Bepaalde gezondheidsclaims zijn in de wetenschap algemeen aanvaard. Claims die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn moeten dus toegelaten worden.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 199
Artikel 11, lid 1, letter b)

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties, tenzij deze 
claims wetenschappelijk onderbouwd 
kunnen worden;

Or. de
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 200
Artikel 11, lid 1, letter c)

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;

c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
die refereren aan de snelheid of de mate 
van gewichtsvermindering;

Or. en

Motivering

Als claims die op wetenschappelijke kennis berusten moet de consument dat kunnen 
natrekken.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 201
Artikel 11, lid 1, letter c)

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;

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, of 
beperking van de in de voeding beschikbare 
energie;

Or. fr

Motivering

Het begrip verzadiging, "geen hongergevoel tussen maaltijden in" is wetenschappelijk 
duidelijk omschreven. Als er hierover een wetenschappelijk dossier bestaat moet dat dan ook 
aan het oordeel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kunnen worden 
voorgelegd.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 202
Artikel 11, lid 1, letter c)

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;

c) claims met betrekking tot 
gewichtsvermindering of -beheersing, de 
snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
nuttigen van het levensmiddel;

Or. nl

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 203
Artikel 11, lid 1, letter c)

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;

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, tenzij deze claims 
wetenschappelijk onderbouwd kunnen 
worden;

Or. de

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan en John Bowis

Amendement 204
Artikel 11, lid 1, letter c)

c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 

c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
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-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;

-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; deze bepaling dient 
echter niet van toepassing zijn op 
voedingscontrolesystemen met een 
geregistreerd handelsmerk;

Or. en

Motivering

Dit artikel mag dieetcontrolesystemen zoals de "weight watchers" die inmiddels in Europa 
vaste voet aan de grond gekregen hebben en bonafide mechanismen voor gewichtsverlies 
opleveren niet buiten spel trachten te zetten. Dit geldt ook voor etikettering van producten 
waarvan de rol bij het verliezen van gewicht duidelijk in het kader van een programma wordt 
gepresenteerd.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 205
Artikel 11, lid 1, letter d)

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.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Phillip Whitehead, Linda McAvan en Martin Callanan

Amendement 206
Artikel 11, lid 1, letter d)

d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 

d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
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beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan 
schaden.

beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan 
schaden. Deze beperking geldt niet voor 
claims van erkende organisaties zoals 
liefdadigheidsinstellingen op 
gezondheidsgebied die zich inzetten voor 
bevordering van de volksgezondheid en 
voorlichting aan de consument over 
voeding en leefwijze.

Or. en

Motivering

Als liefdadigheidsinstellingen samenwerken met producenten van levensmiddelen kunnen ze 
aanzienlijke sommen geld binnenhalen voor onderzoek, gezondheidsvoorlichting, zorg en 
revalidatie. Dit soort samenwerking draagt ertoe bij dat deze instellingen en hun activiteiten 
ruimere bekendheid krijgen, en fundraising-campagnes gaan vaak gepaard met het 
verkondigen van essentiële boodschappen over gezondheid die een groot publiek bereiken. 
Claims in de context van dergelijke instellingen en campagnes mogen niet verboden worden 
mits ze afkomstig zijn van erkende organisaties die zich inzetten voor bevordering van de 
volksgezondheid en voorlichting aan de consument over voeding en leefwijze.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 207
Artikel 11, lid 1, letter d)

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.

d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, tenzij er een 
vaste en duidelijke relatie bestaat tussen het 
specifieke levensmiddel of ingrediënt en het 
daarmee verband houdende advies van 
onafhankelijke verenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan 
schaden.

Or. en
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Motivering

Momenteel is de basis voor de formulering van een claim in samenhang met adviezen van 
medische beroepsorganisaties of ondersteuning door een liefdadigheidsinstelling voor de 
consument onduidelijk. Het advies of de steun zou kunnen worden verstrekt om gezondheids-
of financiële redenen, maar de consument kan dit niet achterhalen. Er dient derhalve een 
duidelijk samenhang te bestaan tussen het levensmiddel en de reden voor 
advies/ondersteuning.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 208
Artikel 11, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) voedings-, gezondheids- of andere 
claims die impliceren dat een product een 
bijzondere voedingswaarde heeft voor 
kinderen, tenzij deze claims voldoen aan de 
vereisten van artikel 4, lid 1. 

Or. nl

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 209
Artikel 11, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) voedings-, gezondheids- of andere 
claims die impliceren dat een product een 
bijzondere voedingswaarde heeft voor 
kinderen, tenzij deze claims voldoen aan de 
vereisten van artikel 4, lid 1. 

Or. en

Motivering

Kinderen zijn vaak een willig slachtoffer van reclame en hun voedingsgewoonten kunnen 
makkelijk door de reclame beïnvloed worden. De WHO pleit in haar Ontwerp voor een 
mondiale strategie inzake voeding, lichamelijke activiteit en gezondheid inzake voeding, 
lichaamsbeweging en gezondheid dan ook voor een verantwoorde marketing die de strategie 
ondersteunt, met name ten aanzien van het aanprijzen van levensmiddelen die veel verzadigd 
vet, suiker of zout bevatten, vooral gericht op kinderen.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 210
Artikel 11, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) claims die uitsluitend en primair 
gericht zijn op kinderen. 

Or. de

Motivering

Kinderen mogen geen doelgroep voor gezondheidsclaims zijn.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 211
Artikel 11, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) uitsluitend of voornamelijk op 
kinderen gerichte gezondheidsclaims.

Or. el

Motivering

Kinderen vormen een grote en speciale groep consumenten, die met misleidende 
boodschappen gemakkelijk te beïnvloeden zijn.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 212
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:
claims waarin de indruk wordt gewekt dat 
het niet nuttigen van het levensmiddel de 
gezondheid kan schaden en claims waarin 
wordt verwezen naar het advies van artsen 
of andere gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, tenzij deze 
afkomstig zijn van landelijk erkende 
organisaties die zijn erkend door de 
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Autoriteit.

Or. en

Motivering

Als claims op wetenschappelijke kennis berusten moet de consument dat kunnen natrekken.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 213
Artikel 11, lid 2

2. Zo nodig publiceert de Commissie na
raadpleging van de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel.

2. Zo nodig publiceert de Commissie, na 
raadpleging van de Autoriteit en 
organisaties van de 
voedingsmiddelenindustrie en de 
consumenten, uitvoerige richtsnoeren voor 
de toepassing van dit artikel.

Or. en

Motivering

Het is wenselijk dat de Commissie ook de belanghebbenden consulteert en gebruik maakt van 
de daar aanwezige kennis.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 214
Artikel 11, lid 2

2. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel.

2. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel. Deze richtsnoeren worden opgesteld 
volgens de in artikel 23 bedoelde 
procedure.

Or. fr

Motivering

Het verdient vermelding dat deze richtsnoeren volgens de comitologieprocedure tot stand 
moeten komen.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 215
Artikel 11 bis (nieuw)

Artikel 11 bis
Verbod op claims, gericht op kinderen

Voedings-, gezondheids- of andere claims 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn mogen niet uitsluitend of 
voornamelijk gericht zijn op kinderen. 
Voedings-, gezondheids- of andere claims 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn zijn niet toegestaan voor producten 
die vallen onder Richtlijn 91/321/EEG van 
de Commissie van 14 mei 1991 inzake 
volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding of Richtlijn 
96/5/EG, Euratom van de Commissie van 
16 februari 1996 inzake bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters.
______________
1 PB L 175 van 4.7.1991, blz. 35.
2 PB L 49 van 28.2.1996, blz. 17.

Or. en

Motivering

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor reclame en hun voedingsgewoonten kunnen daardoor 
gemakkelijk beïnvloed worden. Derhalve pleit de WHO in haar "Ontwerp voor een mondiale 
strategie inzake voeding, lichamelijke activiteit en gezondheid" specifiek voor 
verantwoordelijke marketingmethoden ter ondersteuning van deze strategie, met name voor 
wat betreft de promotie en marketing van levensmiddelen met een hoog percentage 
verzadigde vetzuren, suiker of zout, met name gericht op jonge kinderen.

Om te voorkomen dat borstvoeding wordt vervangen door zuigelingenvoeding is het 
raadzaam geen claims betreffende deze vervangende producten toe te staan, zulks in 
overeenstemming met resolutie 55.25 van de World Health Assembly van mei 2002, waarin de 
lidstaten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat interventies met micronutriënten en 
marketing van voedingssupplementen niet leiden tot verdringing van borstvoeding plus 
optimale aanvullende voeding en evenmin tot ondermijning van de steun voor deze duurzame 
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voedingsmethode (WHA 55.25, mei 2002).

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 216
Artikel 12, lid 1

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.

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 in de 
in lid 2 bedoelde lijst illustratieve 
voorbeelden zijn opgenomen van het 
verband tussen de nutriënt of de andere 
stof en de gezondheid.

Or. en

Motivering

Het vastleggen van de precieze bewoordingen van een gezondheidsclaim leidt tot 
bureaucratische en tijdrovende rompslomp omdat bedrijfsexploitanten goedkeuring zullen 
moeten aanvragen voor elke afwijking in de bewoording van de claim. Dit zou bovendien veel 
verder gaan dan gerechtvaardigd is uit het oogpunt van consumentenbescherming. Daarom 
moet de lijst van toegestane claims alleen een illustratief voorbeeld bevatten. 
Bedrijfsexploitanten kunnen dan op eigen verantwoordelijkheid soortgelijke claims hanteren.

Amendement ingediend door Martin Callanan en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 217
Artikel 12, lid 1

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 

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 aanvaarde wetenschappelijke inzichten
en door de gemiddelde consument goed 
begrepen worden, toegestaan als het 
verband tussen het voedingsmiddel of een 
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de in lid 2 bedoelde lijst zijn opgenomen. andere stof en gezondheid is vermeld in de 
in lid 2 bedoelde lijst.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat producenten de wijze van wetenschappelijke kennisoverdracht en 
de formulering van de claim in de verschillende talen kunnen aanpassen aan een specifieke 
context of nationale situatie. De bedrijfstak moet voorts haar claims en mededelingen kunnen 
aanpassen aan het voortschrijdend inzicht van de consument. Een lijst van 
voedingsmiddel/stof verbanden verdient de voorkeur boven vaste claims.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 218
Artikel 12, lid 1

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.

1. In afwijking van artikel 10, lid 1, zijn 
gezondheidsclaims die de rol van een 
nutriënt of een 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 waarbij rekening gehouden 
wordt met de samenstelling van de gehele 
voeding, en die door de gemiddelde 
consument goed begrepen worden, 
toegestaan als zij in de in lid 2 bedoelde lijst 
zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

De voor dit artikel voorgestelde formulering lijkt gezondheidsclaims waarin de algemene rol 
van sommige volwaardige levensmiddelen, zoals fruit en groenten of volkorengranen 
beschreven wordt, uit te sluiten. Dit is een onterechte beperking en het artikel dient dan ook 
dienovereenkomstig te worden geamendeerd.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 219
Artikel 12, lid 1
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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.

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 functies van het lichaam 
beschrijven, en die gebaseerd zijn op 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
inzichten en door de gemiddelde consument 
goed begrepen worden, toegestaan als zij 
gebaseerd zijn op de in lid 2 bedoelde lijst.

Or. en

Motivering

Een lijst met duidelijk opgestelde claims vermindert voor KMO's de bureaucratische 
rompslomp van lijvige vergunningsdossiers. Ook de desbetreffende autoriteit krijgt hierdoor 
minder papierwerk. Om ervoor te zorgen dat deze lijst zo uitputtend mogelijk is moeten niet 
alleen lidstaten voorstellen hiervoor kunnen doen, maar ook andere belanghebbenden 
(consumentenverenigingen en het bedrijfsleven).

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 220
Artikel 12, lid 1

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.

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 voldoende onderbouwde
wetenschappelijke gegevens en door de 
gemiddelde consument goed begrepen 
worden, toegestaan als zij in de in lid 2 
bedoelde lijst zijn opgenomen.

Or. de

Motivering

Het amendement heeft tot doel om door de verwijzing naar een voldoende onderbouwing in 
plaats van naar niet bestaande algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens verstandige 
en haalbare eisen aan de wetenschappelijke onderbouwing te stellen.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 221
Artikel 12, lid 1

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.

1. In afwijking van de 
vergunningsprocedure van artikel 10, lid 1, 
zijn gezondheidsclaims die de rol van een 
nutriënt of andere stof bij de groei en 
ontwikkeling en de functies van het lichaam 
beschrijven, en die gebaseerd zijn op 
aanvaarde wetenschappelijke inzichten en 
door de gemiddelde consument goed 
begrepen worden, toegestaan als zij zijn 
gebaseerd op de in lid 2 bedoelde lijst.

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 222
Artikel 12, lid 1

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.

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 erkende wetenschappelijke kennis en 
door de gemiddelde consument goed 
begrepen worden, toegestaan als zij in de in 
lid 2 bedoelde lijst zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

De term "algemeen aanvaarde gegevens" is niet gedefinieerd. Het amendement beoogt dit 
aspect duidelijker te formuleren.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 223
Artikel 12, lid 1
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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.

1. In afwijking van artikel 10, lid 1, zijn 
gezondheidsclaims die de rol van een 
voedingsmiddel, 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 
doelgroep goed begrepen worden, 
toegestaan als zij in de in lid 2 bedoelde lijst 
zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

De lijst van claims op basis van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens moet ook 
betrekking hebben op voedingsmiddelen waarvan bekend is dat zij de kans op bepaalde
ziekten verkleinen, zoals bijvoorbeeld de rol van fruit en groenten bij het verkleinen van de 
kans op bepaalde vormen van kanker. Claims zijn vaak bestemd voor specifieke groepen of 
subgroepen van de bevolking die over een specifiek voedingsmiddel, nutriënt of stof meer 
weten dan de gemiddelde consument.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan en Avril Doyle

Amendement 224
Artikel 12, lid 2

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.

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 verbanden 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.

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 verbanden 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, 

De lijst kan op initiatief van de Commissie 
of op verzoek van een lidstaat worden 
gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, 
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bedoelde procedure. bedoelde procedure. 

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 225
Artikel 12, lid 2, alinea's 1 en 2

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.

2. De lidstaten en belanghebbende partijen 
(d.w.z. consumentenverenigingen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven)
verstrekken de Commissie uiterlijk op [één 
jaar na de laatste dag van de maand waarin 
deze verordening is vastgesteld] een lijst met 
dieet/gezondheid verbanden 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.

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 
dieet/gezondheid verbanden 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.

Or. en

Motivering

Ook belanghebbenden moeten de Commissie voorstellen en wijzigingsvoorstellen voor de lijst 
kunnen doen. Om praktische redenen is het beter dat de lijst niet de precieze formulering van 
een claim vermeldt, maar een algemene verwijzing bevat naar het dieet/gezondheid verband 
(bijv. calcium en botsterkte).

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 226
Artikel 12, lid 2, alinea's 1 en 2

2. De lidstaten verstrekken de Commissie 2. Na raadpleging van de betrokken 
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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.

partijen verstrekken de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op [één jaar na de 
laatste dag van de maand waarin deze 
verordening is vastgesteld] een lijst met 
verbanden tussen nutriënt/stof en 
lichaamsfuncties 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.

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 
verbanden tussen nutriënt/stof en 
lichaamsfuncties 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.

Or. fr

Motivering

Vaststelling van een lijst met "verbanden" verdient de voorkeur boven een restrictieve lijst 
met claims.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 227
Artikel 12, lid 2, alinea 1

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.

2. De lidstaten en belanghebbende partijen 
(d.w.z. consumentenverenigingen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven) 
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.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 228
Artikel 12, lid 3
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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 van 
levensmiddelenbedrijven, mits zij in 
overeenstemming zijn met deze verordening 
en de desbetreffende nationale bepalingen, 
onverminderd de vaststelling van 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 22.

3. Vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening tot 12 maanden na 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 
van levensmiddelenbedrijven, mits zij in 
overeenstemming zijn met deze verordening 
en de desbetreffende nationale bepalingen.

Or. en

Motivering

De betrokken claims beschrijven een algemeen erkende werking van een nutriënt of stof, en 
worden begrepen door en zijn niet misleidend voor de consument. De levensmiddelenindustrie 
moet daarom een overgangsperiode worden geboden om voorraden weg te werken en 
etiketten te veranderen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 229
Artikel 13

Artikel 13 schrappen
Claims over ziekterisicoreductie

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.
2. Afgezien van de algemene voorschriften 
van deze verordening en de specifieke 
voorschriften van lid 1 wordt bij claims 
over ziekterisicoreductie op het etiket 
vermeld dat ziekten meerdere risicofactoren 
hebben en dat verandering van één van die 
factoren al dan niet een heilzaam effect 
kan hebben.

Or. fr
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Motivering

Claims volgens welke een verminderde kans op ziekte bestaat komen niet aanmerking voor 
een vergunning; aan elke vorm van preventie of behandeling van een pathologie dient een 
medische diagnose of een door een gezondheidsdeskundige voorgeschreven dieet ten 
grondslag te liggen.  

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 230
Artikel 13

Claims over ziekterisicoreductie Claims over verlaging van een 
ziekterisicofactor

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 
verlaging van een ziekterisicofactor worden 
gedaan indien daar overeenkomstig deze 
verordening een vergunning voor is 
verleend.

2. Afgezien van de algemene voorschriften 
van deze verordening en de specifieke 
voorschriften van lid 1 wordt bij claims over 
ziekterisicoreductie op het etiket vermeld 
dat ziekten meerdere risicofactoren hebben 
en dat verandering van één van die factoren 
al dan niet een heilzaam effect kan hebben.

2. Afgezien van de algemene voorschriften 
van deze verordening en de specifieke 
voorschriften van lid 1 wordt bij claims over 
verlaging van een ziekterisicofactor op het 
etiket vermeld dat ziekten meerdere 
risicofactoren hebben en dat verandering van 
één van die factoren al dan niet een heilzaam 
effect kan hebben.

Or. fr

Motivering

Terminologische harmonisatie met de amendementen op artikel 2.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 231
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 

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

Or. de

Motivering

Vloeit logisch voort uit het amendement op artikel 10, lid 1 en de daarin verplichte 
kennisgevingsprocedure.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 232
Artikel 14, lid 1

1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een aanvraag 
ingediend bij de Autoriteit.

1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een aanvraag 
ingediend overeenkomstig de navolgende 
bepalingen..
2. De aanvraag wordt toegezonden aan de 
nationale bevoegde autoriteit van een 
lidstaat. 

De Autoriteit: a) De nationale bevoegde 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;

(i) bevestigt de indiener binnen 14 dagen na 
ontvangst schriftelijk de ontvangst van de 
aanvraag. Op die bevestiging staat de datum 
van ontvangst van de aanvraag vermeld;

(ii) licht onverwijld de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (hierna aangeduid 
als "de Autoriteit")  in; en
(iii) stelt de aanvraag en door de indiener 
eventueel verstrekte aanvullende informatie 
ter beschikking van de Autoriteit.
b) De Autoriteit

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;

(i) stelt de andere 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.

(ii) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar. Het 
publiek heeft de mogelijkheid om binnen 
vier weken na publicatie van het dossier 
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hierop commentaar te leveren.

Or. en

Motivering

De gedecentraliseerde procedure dient niet vervangen te worden door een gecentraliseerde 
procedure, die de EFSA een vergelijkbare rol zou geven als die van de FDA. Het EP heeft er 
herhaaldelijk op gewezen van mening te zijn dat de EFSA een onafhankelijk agentschap voor 
risico-evaluatie en risicovoorlichting dient te zijn, dat geen centrale taken inzake risicobeheer 
behartigt. Tevens dient het publiek de mogelijkheid te hebben om commentaar te leveren op 
de ingediende dossiers en binnen een bepaalde termijn bezwaren te uiten of/en aanvullende 
vragen te stellen aan zowel de indiener van het dossier als aan de deskundigen

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 233
Artikel 14, titel en lid 1

Aanvragen van een vergunning Aanmelding
1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een 
aanvraag ingediend bij de Autoriteit.

1. De aanmelding bij de Autoriteit 
overeenkomstig artikel 10, lid 1 geschiedt 
bij het voor de eerste maal in verkeer 
brengen door de producent of, ingeval van 
een in een derde land vervaardigd product, 
door de importeur.

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;

a) bevestigt binnen 14 dagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van de aanmelding. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanmelding 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;

b) stelt de lidstaten en de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanmeldingen 
stelt de aanmeldingen eventuele door de 
producent of importeur verstrekte 
aanvullende informatie te hunner 
beschikking;

c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde vergunningsprocedure wordt vervangen door een minder 
belastende van kennisgevings- of aan meldingsprocedure. Handhaving van de plicht tot het 
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overleggen van de desbetreffende documentatie garandeert dat de bevoegde instanties alle 
nodige informatie krijgen. Belangrijkste verschil met het door de Commissie voorgestelde 
systeem is dat niet in alle gevallen de omslachtige vergunningsprocedure hoeft te worden 
doorlopen.
Bij twijfel omtrent de wetenschappelijke onderbouwing kan aan de hand van de bij de 
aanmeldingsprocedure verstrekte informatie tevens de vereiste toetsing plaatsvinden. 

Zoals bij modern beheer gebruikelijk dient omwille van vereenvoudiging de communicatie 
langs elektronische weg geschieden. Dit is ook wenselijk om de procedures voor KMO's 
toegankelijker te maken.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 234
Artikel 14, titel en lid 1

Aanvragen van een vergunning Aanmeldingsprocedure
1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een 
aanvraag ingediend bij de Autoriteit.

1. 1. De aanmelding overeenkomstig artikel 
10, lid 1, geschiedt bij de Autoriteit.

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;

a) bevestigt binnen 14 dagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van de aanmelding. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanmelding 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;

b) stelt de lidstaten en de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanmeldingen 
stelt de aanmeldingen eventuele door de 
producent of importeur verstrekte 
aanvullende informatie te hunner 
beschikking;

c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

Or. de

Motivering

Vloeit logisch voort uit het amendement op artikel 10, lid 1 en de daarin verplichte 
kennisgevingsprocedure.
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Amendement ingediend door Avril Doyle en John Bowis

Amendement 235
Artikel 14, lid 1, letter a)

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;

a) bevestigt de indiener binnen 14 dagen na 
ontvangst schriftelijk de ontvangst van de 
aanvraag. Op die bevestiging staat de datum 
van ontvangst van de aanvraag vermeld;

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 236
Artikel 14, lid 1, letter b)

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;

schrappen

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 14, lid 1 sub b) en c) dienen te worden geschrapt ter bescherming 
van het vertrouwelijke karakter van de aanvraag totdat hierover een besluit is genomen. Aan 
het vereiste van doorzichtigheid en het recht op informatie is voldaan door de bepalingen van 
artikel 15, lid 5 en artikel 15, lid 6.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Renate Sommer en John Bowis

Amendement 237
Artikel 14, lid 1, letter c)

c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

schrappen

Or. en

Motivering

Het publiek vanaf het moment van indiening van de vergunning toegang verlenen tot het 
dossier lijkt niet gerechtvaardigd. Dit zou namelijk enerzijds indruisen tegen een eventuele 
clausule inzake commerciële geheimhouding en anderzijds de leesbaarheid van de regeling 
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voor het publiek kunnen schaden.  

Amendement ingediend door Renate Sommer en Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 238
Artikel 14, lid 2, inleidende formule

2. Bij de aanvraag dient de volgende 
gegevens te worden verstrekt:

2. Bij de aanmelding dient de volgende 
gegevens te worden verstrekt:

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 239
Artikel 14, lid 2, letter a)

a) naam en adres van de aanvrager; a) naam en adres van de producent of 
importeur;

Or. de

Motivering

En tenslotte is de controle van de bewoording vervangen door een overeenkomstige 
formulering. De Commissie wil de controle van de bewoording van gezondheidsclaims door 
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) laten plaatsvinden. De EFSA is echter 
alleen bevoegd voor de wetenschappelijke beoordeling en is met name niet deskundig noch 
bevoegd voor kwesties in verband met communicatie.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 240
Artikel 14, lid 2, letter a)

a) naam en adres van de aanvrager; a) naam en adres van de producent of 
importeur;

Or. de
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 241
Artikel 14, lid 2, letter d)

d) een verslag van andere wetenschappelijke 
studies die voor de gezondheidsclaim van 
belang zijn;

d) een verslag van andere wetenschappelijke 
studies die voor de gezondheidsclaim van 
belang zijn; de wetenschappelijke 
onderbouwing van de claims moet 
evenredig zijn aan de heilzame effecten 
waar de aanvrager van de vergunning 
aanspraak op maakt;

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig de algemene beginselen die zijn verankerd in de verordening tot oprichting 
van de Europese Voedselautoriteit moeten in de onderhavige verordening verschillende 
proportionaliteitsniveaus worden vastgesteld naargelang de aard van de claim voor het 
product: zo zullen de eisen voor wetenschappelijke onderbouwing voor een claim over 
ziekterisicoreductie strenger zijn dan voor een functionele claim.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 242
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) een voorstel voor de tekst van de 
gezondheidsclaim;

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 243
Artikel 14, lid 2, letter e)

e) een voorstel voor de tekst, in alle talen 
van de Gemeenschap, van de 

e) voorstellen voor een inhoudelijk 
identieke tekst, in alle talen van de 
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gezondheidsclaim waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd, in voorkomend geval 
met inbegrip van specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Gemeenschap, van de gezondheidsclaim 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd, in voorkomend geval met 
inbegrip van specifieke voorwaarden voor 
het gebruik ervan;

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde vergunningsprocedure wordt vervangen door een minder 
belastende van kennisgevings- of aan meldingsprocedure. Handhaving van de plicht tot het 
overleggen van de desbetreffende documentatie garandeert dat de bevoegde instanties alle 
nodige informatie krijgen. Belangrijkste verschil met het door de Commissie voorgestelde 
systeem is dat niet in alle gevallen de omslachtige vergunningsprocedure hoeft te worden 
doorlopen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 244
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) Een voorstel voor de tekst van de 
gezondheidsclaim waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd, in alle 
talen van de Gemeenschap waarin de 
aanvrager deze claim wil gaan gebruiken, 
in voorkomend geval met inbegrip van 
specifieke voorwaarden voor het gebruik 
ervan;

Or. nl

Motivering

Veel levensmiddelen hebben maar een beperkt verspreidingsgebied. Producenten die slechts 
in één lidstaat of in een beperkt aantal lidstaten actief zijn moeten niet verplicht worden 
gesteld om dure vertaalbureaus in te huren voor de vertaling van hun claim in een taal die zij 
nooit zullen gebruiken.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 245
Artikel 14, lid 2, letter e)
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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;

e) een illustratief voorbeeld van de tekst en 
de inhoud in de talen van de landen waar 
het product zal worden verkocht van de 
gezondheidsclaim waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd, in voorkomend geval 
met inbegrip van specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. en

Motivering

Het vereiste om de voorgestelde claim in alle talen van de EU-lidstaten te laten vertalen is 
overbodig en buitengewoon onereus, met name indien een product slechts bestemd is voor de 
markt van één land of enkele landen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 246
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e)  een illustratief voorbeeld van de tekst 
van de claim in de taal waarin het dossier 
aan de Autoriteit wordt voorgelegd en, in 
voorkomend geval, specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke samenhang en betekenis van een claim kunnen en moeten onderworpen 
zijn aan voorafgaande goedkeuring, maar het is van essentieel belang dat de producenten een 
zekere mate van flexibiliteit krijgen voor de verstrekking van informatie over voeding en 
gezondheid aan de consumenten. Terwijl de algemene mededeling inzake voeding en 
gezondheid identiek blijft, stelt flexibiliteit bij de verstrekking van deze informatie de 
producenten in staat om de dynamiek van de markt en de ontwikkeling van de kennis bij de 
consument te volgen. Er dient onderscheid gemaakt worden tussen de wetenschappelijke 
samenhang en de mededeling van de claim.
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Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 247
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) een voorstel voor de tekstvan de 
gezondheidsclaim waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd, in voorkomend geval 
met inbegrip van specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. fi

Motivering

Het vereiste dat de aanvrager het voorstel voor de tekst van de claim indient in alle talen van 
de Gemeenschap is onnodig streng, voor iedereen die in de levensmiddelenindustrie actief is, 
niet alleen voor KMO's. In verschillende taal- en cultuurgebieden worden zaken verschillend 
voorgesteld. Het efficiëntst zou zijn als de beoordeling van de tekst van de claims in 
verschillende talen werd overgelaten aan de experts van de lidstaten, bijvoorbeeld in 
samenhang met het besluit over de goedkeuring van de claims (procedure van het 
regelgevend comité).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 248
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) een voorstel voor de tekst, in de ta(a)l(en)
van de land(en) waar vergunning wordt 
aangevraagd, van de gezondheidsclaim 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd, in voorkomend geval met 
inbegrip van specifieke voorwaarden voor 
het gebruik ervan;

Or. en

Motivering

Met name voor KMO's betekent de verplichting tot vertaling in alle talen van de EU een 
zware last, met name als het product maar voor een of twee lidstaten is bestemd. Het is 
redelijker om in de bepalingen uit hoofde van artikel 14, lid 3, overeenkomstig de procedure 
van artikel 23, lid 2, slechts de talen van de doellanden verplcht te stellen.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jules Maaten

Amendement 249
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) een voorstel voor de tekst, in een taal
talen van de Gemeenschap, van de 
gezondheidsclaim waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd, in voorkomend geval 
met inbegrip van specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. de

Motivering

Met name voor KMO's is het geen doen om te zorgen voor vertaling in alle talen. Onnodige 
rompslomp en hoge kosten voor de aanvrager kunnen worden vermeden als de teksten maar 
in één officiële EU-taal hoeven te worden ingediend.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 250
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) trefwoorden, in alle talen van de 
Gemeenschap, uit de gezondheidsclaim 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd, in voorkomend geval met 
inbegrip van specifieke voorwaarden voor 
het gebruik ervan;

Or. de

Motivering

Het Europese Bureau voor Voedselveiligheid heeft tot taak de wetenschappelijke 
onderbouwing van de aanmelding te toetsen. Het gaat hierbij niet om een toetsing van 
individuele formuleringen.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González en Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 251
Artikel 14, lid 2, letter e)
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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;

e) essentiële elementen van de formulering, 
in alle talen van de Gemeenschap, van de 
claim alsmede, in voorkomend geval,
specifieke voorwaarden voor het gebruik 
ervan;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde procedure voorziet niet in de noodzaak om rekening te 
houden met de ontwikkeling van de kennis en de perceptie van de consument (die, per 
definitie, niet vooraf kan worden ingeschat). Dit zou voor de fabrikanten aanleiding kunnen 
zijn om toestemming te vragen voor een andere bewoording van een verband dat al is 
goedgekeurd, wat voor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dubbel werk zou 
betekenen.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 252
Artikel 14, lid 2, letter e)

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;

e) essentiële elementen van de tekst, in alle 
talen van de Gemeenschap, van de 
gezondheidsclaim waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd, alsmede, in voorkomend 
geval, specifieke voorwaarden voor het 
gebruik ervan;

Or. en

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 253
Artikel 14, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de aard van de 
geclaimde voordelen

Or. en
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Motivering

Ofschoon het verband tussen wetenschappelijke onderbouwing en de inhoud van de claim 
moet worden getoetst, is het toch van essentieel belang dat producenten een zekere mate van 
flexibiliteit wordt geboden met betrekking tot de formulering van de claim. Deze flexibiliteit 
ontbreekt in het Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 254
Artikel 14, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) een staal van het ontwerp van de 
verpakking van het levensmiddel waarvoor 
een claim zal worden gebruikt, waarop de 
tekst van de claim en de gebruikte 
etikettering duidelijk zijn aangegeven;

Or. fr

Motivering

Krachtens artikel 24 hebben de lidstaten het recht de fabrikant van een levensmiddel 
waarvoor een claim wordt gebruikt te vragen om een staal van het gebruikte etiket.

In het kader van de vergunningsprocedure voor gezondheidsclaims waaraan in artikel 15 
wordt gerefereerd, is het raadzaam dat, naast een voorstel voor een tekst voor de claim 
waarvoor een vergunning is aangevraagd, ook een staal wordt toegevoegd van het ontwerp 
van verpakking, met duidelijke vermelding van de tekst van de claim en de etikettering. Wat 
de informatie betreft, zijn zowel de vorm als de inhoud van belang omdat ze het koopgedrag 
kunnen beïnvloeden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken en Kartika 
Tamara Liotard

Amendement 255
Artikel 14, lid 3

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.

3. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, 
met inbegrip van bepalingen betreffende de 
opstelling en indiening van de aanvraag, 
worden, na raadpleging van de Autoriteit en 
van een consumentenpanel ter beoordeling 
van de ervaring met en het begrip voor de 
claim, vastgesteld volgens de in artikel 23, 
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lid 2 bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Ofschoon het belang van de vaststelling van de in te dienen informatie erkend wordt, dient 
tevens te worden gecontroleerd hoe de claims ervaren worden, hetgeen het beste kan 
geschieden door raadpleging van een consumentenpanel in het kader van de 
toelatingsprocedure.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 256
Artikel 14, lid 3

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.

3. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, 
met inbegrip van bepalingen betreffende de 
opstelling en indiening van de aanvraag, 
moeten geen onnodige last leggen op de 
aanvrager of de Autoriteit en worden na 
raadpleging van de Autoriteit vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 2 bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

De procedures moeten niet onnodig omslachtig zijn. Onder de aanvragers bevinden zich veel 
KMO's, waarvan niet meer gegevens mogen worden verlangd dan noodzakelijk voor 
onderbouwing van een claim. In de uitvoeringsbepalingen dient hiermee rekening te worden 
gehouden. 

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 257
Artikel 14, lid 3

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 

3. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, 
met inbegrip van bepalingen betreffende de 
opstelling en indiening van de aanmelding, 
worden na raadpleging van de Autoriteit 
vastgesteld volgens de in artikel 23, lid 2 
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bedoelde procedure. bedoelde procedure.

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 258
Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Aan kleine en middelgrote 
ondernemingen moet specifieke steun 
worden geboden bij de voorbereiding van 
de dossiers. In voorkomende gevallen moet 
worden voorzien in een 
uitzonderingsregeling om zich vertrouwd te 
maken met de nieuwe verplichtingen die 
voortvloeien uit de toepassing van deze 
verordening. 

Or. fr

Motivering

KMO's mogen niet worden benadeeld door het nieuwe systeem.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 259
Artikel 14, lid 4

4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 
uitvoerige richtsnoeren uit voor het opstellen 
en indienen van aanvragen.

4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 
uitvoerige richtsnoeren uit voor het opstellen 
en indienen van aanvragen door de 
producenten of importeurs.

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 260
Artikel 14, lid 4
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4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 
uitvoerige richtsnoeren uit voor het opstellen 
en indienen van aanvragen.

4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 
uitvoerige richtsnoeren uit voor het opstellen 
en indienen van aanvragen. De regels voor 
het voorbereiden en indienen van 
aanvragen bevatten een bepaling die de 
aanvrager het recht geeft zijn aanvraag 
voor de Autoriteit te verdedigen. Deze 
bepaling omvat voorts expliciet het recht 
aanvullende gegevens te verschaffen tijdens 
de beoordeling van het dossier door de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat een aanvrager de mogelijkheid wordt geboden elementen van 
zijn claim te verdedigen en te adstrueren.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 261
Artikel 14 bis (nieuw)

Artikel 14 bis
Met redenen omkleed advies van de 

Commissie en advies van de Autoriteit
1. De Commissie kan binnen vier maanden 
na ontvangst van de aanmelding 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, bij de 
Autoriteit een met redenen omkleed advies 
afgeven als zij de lening is toegedaan dat 
een gezondheidsclaim niet beantwoordt aan 
de algemene voorwaarden van hoofdstuk II 
of de specifieke voorwaarden van dit 
hoofdstuk.
2. Met het afgeven van het met redenen 
omkleed advies wordt de Autoriteit verzocht 
tot opstelling van een advies over de 
verenigbaarheid van de gezondheidsclaim 
met de algemene voorwaarden van 
hoofdstuk II en de specifieke voorwaarden 
van dit hoofdstuk.
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3. De Autoriteit stelt de producent of 
importeur er onverwijld van op de hoogte 
dat het verder gebruik van de 
gezondheidsclaim bij etikettering, 
aanbieding en reclame voor het 
levensmiddel achterwege moet blijven 
totdat hetzij
- een beschikking tot toestemming 
overeenkomstig de procedure van artikel 16 
is getroffen, dan wel
- een termijn van vier maanden na 
ontvangst van de aanmelding 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, is 
verstreken zonder dat er een beschikking is 
getroffen.

Or. de

Motivering

Het amendement geeft de bijzonderheden voor het "met redenen omkleed advies van de 
Commissie".

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 262
Artikel 15, lid 1

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.

1. Bestaat er twijfel aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van een 
gezondheidsclaim dan kan de Autoriteit 
door de Commissie worden verzocht om een 
advies uit te brengen. Bij het uitbrengen van 
haar advies streeft de Autoriteit ernaar een 
termijn van drie maanden vanaf de datum 
van ontvangst van een geldige aanmelding
in acht te nemen. Die termijn wordt verlengd 
indien de Autoriteit de producent of 
importeur overeenkomstig lid 2 om 
aanvullende informatie verzoekt.

Bestaan er zo ernstige bezwaren tegen de 
wetenschappelijke onderbouwing van een 
gezondheidsclaim dat niet kan worden 
gerekend op een positief advies van de 
Autoriteit, dan kan de Commissie het 
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verdere gebruik van de gezondheidsclaim 
verbieden.

Or. de

Motivering

Vloeit logisch voort uit het amendement op artikel 10, lid 1 en de daarin verplichte 
kennisgevingsprocedure.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 263
Artikel 15, lid 1

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.

1. Bij het uitbrengen van haar advies neemt
de Autoriteit een termijn van zes maanden 
vanaf de datum van ontvangst van het met 
redenen omkleed advies van de Commissie 
in acht. Die termijn wordt verlengd indien de 
Autoriteit de aanvrager overeenkomstig lid 2 
om aanvullende informatie verzoekt.

Or. de

Motivering

De formulering garandeert redelijke termijnen voor het nemen van een besluit.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 264
Artikel 15, lid 1

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.

1. De Autoriteit brengt haar advies uit 
binnen zes maanden vanaf de datum van 
ontvangst van een geldige aanvraag. Die 
termijn wordt verlengd indien de Autoriteit 
de aanvrager overeenkomstig lid 2 om 
aanvullende informatie verzoekt.

Or. fr
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 265
Artikel 15, lid 2

2. Zo nodig kan de Autoriteit de aanvrager 
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens binnen een bepaalde termijn aan 
te vullen.

2. De aanvrager heeft rechtstreeks toegang 
tot het bevoegde panel van de Autoriteit, 
met inbegrip van het recht te worden 
gehoord en aanvullende gegevens met 
betrekking tot het dossier te verstrekken.

Or. en

Motivering

Met het schrappen van de mogelijkheid van een open catalogus aan documenten die voor de 
vergunningsprocedure worden verlangd, wordt willekeur van de zijde van ambtenaren 
vermeden. Daarnaast is het van belang dat aanvragers de mogelijkheid wordt geboden hun 
claim nader toe te lichten en te verdedigen.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 266
Artikel 15, lid 2

2. Zo nodig kan de Autoriteit de aanvrager
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens binnen een bepaalde termijn aan te 
vullen.

2. Zo nodig kan de Autoriteit de producent 
of importeur verzoeken de bij de aanvraag 
verstrekte gegevens binnen een bepaalde 
termijn aan te vullen.

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 267
Artikel 15, lid 2

2. Zo nodig kan de Autoriteit de aanvrager 
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens binnen een bepaalde termijn aan te 
vullen.

2. Zo nodig kan de Autoriteit de aanvrager 
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens binnen een bepaalde termijn aan te 
vullen. De aanvrager kan rechtstreeks 
contact opnemen met de experts van de 
Autoriteit en zo nodig verzoeken te worden 
gehoord.
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Or. fr

Motivering

Indien nodig kan de aanvrager verzoeken te worden gehoord door de experts van de 
Autoriteit om aanvullende informatie te verstrekken.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 268
Artikel 15, lid 3

3. Voor het opstellen van het advies van de 
Autoriteit gaat zij na of:

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;

a) de gezondheidsclaim door 
wetenschappelijke gegevens wordt 
onderbouwd;

b) de tekst van de gezondheidsclaim voldoet 
aan de criteria van deze verordening;

b) de gezondheidsclaim voldoet aan de 
criteria van deze verordening;

c) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim voor de consument 
begrijpelijk en zinvol is.

c) de gezondheidsclaim voor de consument 
begrijpelijk en zinvol is.

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 269
Artikel 15, lid 3

3. Voor het opstellen van het advies van de 
Autoriteit gaat zij na of:

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;

a) de voorgestelde teksten van de 
gezondheidsclaim door wetenschappelijke 
gegevens worden onderbouwd;

b) de tekst van de gezondheidsclaim voldoet
aan de criteria van deze verordening;

b) de teksten van de gezondheidsclaim 
voldoen aan de criteria van deze 
verordening;

c) de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim voor de consument 
begrijpelijk en zinvol is.

c) de voorgestelde teksten van de 
gezondheidsclaim voor de consument 
begrijpelijk en zinvol zijn.
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Or. de

Motivering

Het gaat om de wetenschappelijke beoordeling van de inhoudelijk identieke tekst van de 
gezondheidsclaim door de EFSA.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 270
Artikel 15, lid 4, letter a)

a) naam en adres van de aanvrager; a) naam en adres van de producent of 
importeur;

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 271
Artikel 15, lid 4, letter c)

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

c) de inhoudelijk identieke tekst van de 
voorgestelde gezondheidsclaim;

Or. de

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 272
Artikel 15, lid 4, letter c)

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

c) het illustratieve voorbeeld van de tekst en 
de inhoud in de talen van de landen waar 
het product zal worden verkocht, van de 
voorgestelde gezondheidsclaim;

Or. en

Motivering

Het vereiste om de voorgestelde claim in alle talen van de EU-lidstaten te laten vertalen is 
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overbodig en buitengewoon onereus, met name indien een product slechts bestemd is voor de 
markt van één land of enkele landen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 273
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 
landen waar het product in de handel wordt 
gebracht;

Or. fr

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 274
Artikel 15, lid 4, letter c)

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

(c) de betekenis en een illustratief 
voorbeeld van de tekst van de voorgestelde 
gezondheidsclaim;

Or. en

Amendement ingediend door Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González en Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 275
Artikel 15, lid 4, letter c)

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

c) de essentiële elementen van de tekst, in 
alle talen van de Gemeenschap, van de 
claim;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 276
Artikel 15, lid 4, letter c)
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c) de aanbevolen tekst, in alle talen van de 
Gemeenschap, van de voorgestelde
gezondheidsclaim;

c) trefwoorden, in alle talen van de 
Gemeenschap, uit de gezondheidsclaim;

Or. de

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jules Maaten

Amendement 277
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 een taal van de 
Gemeenschap, van de voorgestelde 
gezondheidsclaim;

Or. de

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 278
Artikel 15, lid 4, letter c)

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

c) de bij wijze van voorbeeld vermelde tekst, 
in alle talen van de Gemeenschap, van de 
voorgestelde gezondheidsclaim;

Or. de

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 279
Artikel 15, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Indien het advies over de 
gezondheidsclaim voorwaardelijk is, wordt 
het aan de aanvrager teruggezonden met 
opgave van de overwegingen die aan het 
advies ten grondslag liggen. Na ontvangst 
van het advies beschikt de aanvrager over 
een termijn van een maand om aan de 
Autoriteit aanvullende informatie te doen 
toekomen voorafgaand aan de definitieve 
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goedkeuring en de publicatie van het 
advies.

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 280
Artikel 15, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Aanvragers krijgen een maand de tijd 
om beroep aan te tekenen tegen een 
negatieve of voorwaardelijke positieve 
EFSA-beoordeling van de 
wetenschappelijke merites van een claim. 

Or. en

Motivering

spreekt voor zich

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 281
Artikel 15, lid 5

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.

5. De Autoriteit zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de producent of 
importeur, met daarbij een rapport waarin 
de beoordeling van de gezondheidsclaim 
wordt beschreven en het advies wordt 
gemotiveerd.

Or. de

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 282
Artikel 15, lid 5

5. De Autoriteit zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager, 

5. De Autoriteit zendt haar definitief advies 
aan de Commissie, de lidstaten en de 
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met daarbij een rapport waarin de 
beoordeling van de gezondheidsclaim wordt 
beschreven en het advies wordt gemotiveerd.

aanvrager, met daarbij een rapport waarin de 
beoordeling van de gezondheidsclaim wordt 
beschreven en het advies wordt gemotiveerd.

Or. fr

Motivering

Efficiënte besluitvorming is belangrijk. Daarom is voor het definitieve EFSA-oordeel een 
vaste termijn van 4 maanden vastgesteld. De aanvrager beschikt daarentegen over een maand 
om, ingeval van onduidelijkheid over de wetenschappelijke onderbouwing van een claim, 
beroep aan te tekenen. 

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 283
Artikel 16, titel en lid 1

Communautaire vergunning Beschikking over het met redenen omkleed 
advies

1. De Commissie legt binnen drie maanden 
na ontvangst van het advies van de 
Autoriteit aan het in artikel 23, lid 1, 
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.

1. De Commissie legt binnen één maand na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
aan het in artikel 23, lid 1, bedoelde comité 
een ontwerp voor van de te nemen 
beschikking, met inachtneming van het 
advies van de Autoriteit en de toepasselijke 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht. 
Indien de ontwerp-beschikking niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de verschillen 
toe.

Or. de

Motivering

Het valt niet in te zien welke andere legitieme factoren  in aanmerking kunnen komen bij een 
beschikking over de wetenschappelijke onderbouwing van een claim. Het gaat hierbij 
uitsluitend en alleen om de vraag of een gezondheidsclaim juist en wetenschappelijk 
gefundeerd is of niet. Voor andere overwegingen van algemene of gezondheid politieke aard 
is in dit verband geen ruimte.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 284
Artikel 16, titel en lid 1

Communautaire vergunning Beschikking terzake van de aanmelding
1. De Commissie legt binnen drie maanden 
na ontvangst van het advies van de 
Autoriteit aan het in artikel 23, lid 1, 
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 
ontwerpbeschikking niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de verschillen 
toe.

1. De Commissie legt binnen drie maanden 
na ontvangst van het advies van de 
Autoriteit aan het in artikel 23, lid 1, 
bedoelde comité een ontwerp voor van de 
ten aanzien van de aanmelding 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 
ontwerpbeschikking niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de verschillen 
toe.

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 285
Artikel 16, lid 4

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.

4. De Commissie stelt de producent of 
importeur onverwijld in kennis van de 
vastgestelde beschikking en maakt de 
bijzonderheden van die beschikking bekend 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 286
Artikel 17, titel en lid 1

Wijziging, schorsing en intrekking van 
vergunningen

Wijziging, schorsing en intrekking van 
beschikkingen

1. De vergunninghouder kan volgens de 
procedure van artikel 14 een aanvraag tot 

1. De producent of importeur kan volgens 
de procedure van artikel 14 een aanvraag tot 
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wijziging van een bestaande vergunning 
indienen.

wijziging van een bestaande vergunning 
indienen.

Or. de

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 287
Artikel 17, lid 3

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.

3. De Commissie bestudeert het advies van 
de Autoriteit zo spoedig mogelijk. In 
voorkomend geval wordt de beschikking
gewijzigd, geschorst of ingetrokken volgens 
de procedure van artikel 16.

Or. de

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 288
Artikel 17, lid 3

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.

3. De Commissie bestudeert het advies van 
de Autoriteit binnen 3 maanden. In 
voorkomend geval wordt de vergunning 
gewijzigd, geschorst of ingetrokken volgens 
de procedure van artikel 16.

Or. en

Motivering

Een vaste termijn biedt meer duidelijkheid.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 289
Artikel 17 bis (nieuw)

Artikel 17 bis
Kosten
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Na raadpleging van de Autoriteit dient de 
Commissie een voorstel in voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad houdende vaststelling van de 
kosten voor de evaluatie van een aanvraag.

Or. en

Motivering

De industrie dient bij te dragen aan de administratiekosten die verbonden zijn aan een 
aanvraag voor gezondheidsclaims.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 290
Artikel 18, lid 2

2. Het repertorium bevat het volgende: 2. Het repertorium bevat het volgende:

a) de voedingsclaims en de daarvoor 
geldende voorwaarden zoals aangegeven in 
de bijlage;

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;

b) de gezondheidsclaims overeenkomstig 
artikel 12 en de gezondheidsclaims 
waarover een positieve beschikking 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, artikel 17, 
lid 2, artikel 19, leden 1 en 2, artikel 21, lid 
2, en artikel 22, lid 2 is getroffen met 
inbegrip van de daarvoor geldende 
voorwaarden;

c) een lijst van afgewezen 
gezondheidsclaims.

Schrappen

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:

Gezondheidsclaims waarover op grond van 
door eigendomsrechten beschermde 
gegevens een beschikking is getroffen, 
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;

(1) de datum waarop de Commissie over de 
gezondheidsclaim heeft beschikt en de naam 
van de oorspronkelijke aanmelder;

(2) een vermelding dat de Commissie de (2) een vermelding dat de beschikking op 
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gezondheidsclaim heeft verleend op grond 
van door eigendomsrechten beschermde 
gegevens;

grond van door eigendomsrechten 
beschermde gegevens is getroffen;

(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) een vermelding dat het gebruik van de 
gezondheidsclaim beperkt is, tenzij een 
latere producent of importeur een 
beschikking voor de claim krijgt zonder naar 
de door eigendomsrechten beschermde 
gegevens van de oorspronkelijke producent 
of importeur te verwijzen.

Or. de

Motivering

Het verstrijken van de termijn geldt ook als beschikking.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Avril Doyle

Amendement 291
Artikel 18, lid 2, letter c)

c) een lijst van afgewezen 
gezondheidsclaims.

schrappen

Or. en

Motivering

De gronden voor afwijzing van een claim kunnen erg uiteenlopen en hangen uit de aard der 
zaak af van de omstandigheden. Het is goed denkbaar dat een negatief advies of een besluit 
gebaseerd is op onvoldoende wetenschappelijke gegevens, die - in een later stadium - alsnog 
beschikbaar komen. De potentieel negatieve gevolgen van een communautair register voor de 
aanvrager kunnen ingrijpend zijn en kunnen met name leiden tot concurrentiële nadelen als 
gevolg van de ontsluiting van een gebied of een tak van onderzoek.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 292
Artikel 18, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Autoriteit en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten houden elk een 
repertorium bij van de wetenschappelijke 
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studies die zijn gebruikt ter onderbouwing 
van het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims.
Het repertorium omvat alle toegestane en 
gebruikte claims voor levensmiddelen die 
het onderwerp van een claim zijn geweest, 
voor iedere wetenschappelijke studie en 
iedere categorie claims.

Or. fr

Motivering

De communautaire en nationale autoriteiten moeten een repertorium bijhouden van de 
wetenschappelijke studies die de voedings- en gezondheidsclaims kunnen onderbouwen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 293
Artikel 18, lid 3

3. Het repertorium wordt openbaar 
gemaakt.

3. De repertoria zijn toegankelijk voor het 
publiek, onder meer door ze op te nemen op 
de website van de Autoriteit en van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten die 
over een website beschikken.

Or. fr

Motivering

Alle informatie betreffende claims, met inbegrip van de wetenschappelijke referenties, moet 
voor het publiek toegankelijk zijn, onder meer door alles op de website van de 
communautaire en nationale autoriteiten te publiceren.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 294
Artikel 18 bis (nieuw)

Artikel 18 bis
Uiterlijk 18 maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening wordt zij aangevuld 
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met een EU-richtlijn inzake 
consumentenvoorlichting, die wordt 
opgesteld naar analogie van Richtlijn in 
2003/4/EG over de toegang van het publiek 
tot milieu-informatie.

Or. en

Motivering

Naar analogie van de verordening inzake de toegang tot milieu-informatie dient een EU-
richtlijn inzake consumentenvoorlichting de adequate toegang tot informatie voor de 
consument te waarborgen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 295
Artikel 18 ter (nieuw)

Artikel 18 bis
Uiterlijk 18 maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening wordt bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel ingediend tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG * van de Raad van 
10 september 1984 betreffende het nader tot 
elkaar brengen van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-
Staten inzake misleidende reclame, 
teneinde een verbod in stellen op het 
gebruik van speelgoed voor het marketen 
van levensmiddelen.

* PB L 250, 19.9.1984, blz.17 

Or. en

Motivering

Speeltjes in de verpakking van sommige levensmiddelen, zoals ontbijtgranen, beïnvloeden de 
voedingskeuze van kinderen. De toenemende vetzucht onder kinderen maakt regulering van 
deze marketingpraktijken noodzakelijk.



AM\555844NL.doc 161/195 PE 353.660v01-00

NL

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey en Anne Ferreira

Amendement 296
Artikel 19, lid 1, inleidende formule

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 die gegevens en 
informatie wel mogen worden gebruikt, 
indien:

1. De wetenschappelijke gegevens en de 
andere informatie in het dossier van de 
aanvraag overeenkomstig artikel 14, lid 2, 
mogen gedurende drie 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 die gegevens en 
informatie wel mogen worden gebruikt, 
indien:

Or. fr

Motivering

Zeven jaar is buitensporig lang en zou het product waarop de claim betrekking heeft in 
praktijk een soort commerciële exclusiviteit verlenen, aangezien concurrenten gedurende deze 
periode geen gebruik zouden mogen maken van de in de aanvraag vermelde 
wetenschappelijke en andere gegevens. Bekorting tot drie jaar is daarnaast wenselijk omdat 
immers de bedrijfsexploitant verschillende andere beschermingsconstructies (intellectuele 
eigendom, nationaal en/of communautair merk, octrooi) ter beschikking staan.

Bovendien mogen levensmiddelen met een gezondheidsclaim niet over één kam worden 
geschoren met geneesmiddelen. Het zou onvoorzichtig zijn om vanuit het op zich begrijpelijke 
streven naar innovatie en investeringsbevordering het gebruik van deze regeling uit te 
breiden tot alle bedrijfstakken. Een ongebreideld gebruik van dit instrument zou de werking 
ervan tenietdoen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey en Anne Ferreira

Amendement 297
Artikel 19, lid 2

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 

2. Tot het eind van de in lid 1 bedoelde 
periode van drie 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 
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gegevens waren verstrekt. gegevens waren verstrekt.

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Grossetête en Renate Sommer

Amendement 298
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 
gegevens of informatie. De rechten zullen 
worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van het Gemeenschapsrecht, of van 
nationale bepalingen die niet indruisen 
tegen het Gemeenschapsrecht.

Or. fr

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 299
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis

Onverminderd de artikelen 3 en 4 van   
Richtlijn 2002/46/EG betreffende 
levensmiddelenadditieven, en zonder 
beperking in de tijd, kan een lidstaat op zijn 
grondgebied de handel in en de marketing 
van levensmiddelenadditieven toestaan die 
vitaminen en mineralen bevatten die niet 
zijn vermeld in Bijlage I van genoemde 
richtlijn of die worden aangeboden in 
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vormen die niet staan vermeld in Bijlage II 
van genoemde richtlijn, mits
a) het product voldoet aan deze 
verordening,
b) de vitamine of het mineraal in kwestie 
gebruikt wordt in één of meerdere 
levensmiddelenadditieven die op 12 juli 
2002 op de communautaire markt werden 
aangeboden, en
c) de EFSA geen negatief advies heeft 
uitgebracht inzake het gebruik van de 
vitamine of het mineraal, of het gebruik 
ervan in die vorm, bij de vervaardiging van 
levensmiddelenadditieven.

Or. en

Motivering

In de geest van het subsidiariteitsbeginsel, doordat lidstaten in staat worden gesteld de 
gezondheid van hun burgers te beschermen zonder onnodig over te gaan tot het weren van 
producten die jarenlang in individuele lidstaten veilig op de markt zijn gebracht.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 300
Artikel 20 ter (nieuw)

Artikel 20 ter
Onverminderd de artikelen 3 en 5 van   
Richtlijn 2002/46/EG betreffende 
levensmiddelenadditieven kan een lidstaat 
op zijn grondgebied de handel in en de 
marketing van levensmiddelenadditieven 
toestaan die een gehalte aan of vormen van 
vitaminen of mineralen bevatten die buiten 
de toepassingsfeer van artikel 5, lid 4, van  
genoemde richtlijn vallen, mits het product 
voldoet aan deze verordening,

Or. en
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 301
Artikel 22, lid 2, alinea 2

De Commissie kan deze procedure op eigen 
initiatief inleiden.

De Commissie kan deze procedure ook op 
eigen initiatief inleiden.

Or. nl

Motivering

Deze procedure is geen exclusieve bevoegdheid van de Commissie. Volgens artikel 22, lid 1 
kunnen ook de lidstaten deze procedure starten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 302
Artikel 24

Teneinde een efficiënt toezicht op 
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.

Teneinde een efficiënt toezicht op 
levensmiddelen met voedings- of 
gezondheidsclaims te vergemakkelijken, 
eisen de lidstaten 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.

Or. en

Motivering

Controle op het gebruik van gezondheidsclaims is uiterst belangrijk. Verplichte kennisgeving 
van gezondheidsclaims zou voor de nationale regeringen van groot nut kunnen zijn voor het 
toezicht op het correcte gebruik van deze claims en om na te gaan of deze eventueel nadelige 
gevolgen voor de volksgezondheid hebben.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 303
Artikel 24
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Teneinde een efficiënt toezicht op 
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.

Teneinde een efficiënt toezicht op 
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 EFSA 
oefent controle uit op reclamecampagnes 
voor levensmiddelen die van voedings- en 
gezondheidsclaims zijn voorzien, om te 
waarborgen dat overeenkomstig Richtlijn 
2001/13 de consument niet misleid wordt 
door de verstrekte informatie.

Or. en

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 USA 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 ingediend door John Bowis

Amendement 304
Artikel 25

Uiterlijk [zes jaar na de laatste dag van de 
vijfde maand na de vaststelling] legt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de gevolgen 
van de uitvoering van deze verordening, in 
het bijzonder betreffende de ontwikkeling 
van de markt voor levensmiddelen waarvoor 
voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan, samen met een voorstel voor 
wijzigingen indien dat nodig is.

Uiterlijk [drie jaar na de laatste dag van de 
maand na de vaststelling] legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de gevolgen van de 
uitvoering van deze verordening, in het 
bijzonder betreffende de ontwikkeling van 
de markt voor levensmiddelen waarvoor 
voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan alsmede met betrekking tot 
eventuele problemen in verband met artikel 
1, lid 5, betreffende handelsmerken, samen 
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met een voorstel voor wijzigingen indien dat 
nodig is.

Or. en

Motivering

Een eerdere herzieningsdatum maakt het mogelijk in een eerder stadium na te gaan of er een 
spanningsveld bestaat tussen deze verordening en de handelsmerkenwetgeving.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 305
Artikel 25

Uiterlijk [zes jaar na de laatste dag van de 
vijfde maand na de vaststelling] legt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de gevolgen 
van de uitvoering van deze verordening, in 
het bijzonder betreffende de ontwikkeling 
van de markt voor levensmiddelen waarvoor 
voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan, samen met een voorstel voor 
wijzigingen indien dat nodig is.

Uiterlijk [vier jaar na de laatste dag van de 
vijfde maand na de vaststelling] daarna elke 
3 jaar, legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor over 
de gevolgen van de uitvoering van deze 
verordening, in het bijzonder betreffende de 
ontwikkeling van de markt voor 
levensmiddelen waarvoor voedings- of 
gezondheidsclaims worden gedaan, samen 
met een voorstel voor wijzigingen indien dat 
nodig is.

Or. fr

Motivering

De termijn die de Commissie voorstelt voor de controle op de uitvoering van de nieuwe 
verordening is te  lang. De termijn moet worden ingekort om de uitvoering te controleren en 
zo nodig voorstellen tot wijziging van de communautaire wetgeving in te dienen.

Bovendien moet achteraf regelmatig verslag worden uitgebracht over de uitvoering van de 
wetgeving.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 306
Artikel 25

Uiterlijk [zes jaar na de laatste dag van de 
vijfde maand na de vaststelling] legt de 

Uiterlijk [zes jaar na de laatste dag van de 
vijfde maand na de vaststelling] legt de 
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Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de gevolgen 
van de uitvoering van deze verordening, in 
het bijzonder betreffende de ontwikkeling 
van de markt voor levensmiddelen waarvoor 
voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan, samen met een voorstel voor 
wijzigingen indien dat nodig is.

Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de gevolgen 
van de uitvoering van deze verordening, in 
het bijzonder betreffende de ontwikkeling 
van de markt voor levensmiddelen waarvoor 
voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan, samen met een voorstel voor 
wijzigingen indien dat nodig is. 

Deze evaluatie dient tevens betrekking te 
hebben op eventuele gevolgen voor de 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Om de Commissie in staat te stellen een onderbouwd verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad voor te leggen en om eventuele wijzigingen voor de stellen is het noodzakelijk dat 
een evaluatie over de gevolgen van claims voor de volksgezondheid wordt toegevoegd.

Amendement ingediend door Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson en Martin Callanan

Amendement 307
Artikel 25 bis (nieuw)

Artikel 25 bis
Overgangsmaatregelen

Gezondheidclaims voor voeding afgestemd 
op grote spierinspanning die in 
overeenstemming met de nationale 
voorschriften gebruikt zijn voor de in 
artikel 26 gespecificeerde inwerkingtreding, 
kunnen gebruikt blijven worden totdat de 
richtlijn van de Commissie over voeding die 
is afgestemd op grote spierinspanning, 
vooral van sportbeoefenaars, die gebaseerd 
is op richtlijn 89/398/EEG betreffende voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen, is goedgekeurd. 

Or. en



PE 353.660v01-00 168/195 AM\555844NL.doc

NL

Motivering

De Europese Commissie werkt momenteel in het kader van de kaderrichtlijn betreffende voor 
bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (richtlijn 89/398) aan een richtlijn over voeding 
die is afgestemd op grote spierinspanning. Hierin zullen de vereisten worden neergelegd voor 
claims voor sportvoeding. Deze claims zijn zeer specifiek voor producten die worden gebruikt 
door atleten en dankzij de specifieke richtlijn kunnen voor deze claims gepaste criteria 
worden opgesteld. Het is derhalve nuttig in deze verordening reeds in overgangsmaatregelen 
te voorzien totdat de betrokken richtlijn is goedgekeurd.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 308
Artikel 26

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

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].

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 
toepassing van deze Verordening in de 
handel gebracht of geëtiketteerd zijn en niet 
aan deze verordening voldoen, mogen echter 
worden verhandeld tot en met [laatste dag 
van de achttiende maand na de eerste 
toepassing] of de einddatum van de 
houdbaarheidstermijn, al naargelang wat 
het langst is.

De in artikel 12, lid 1 vermelde 
gezondheidsclaims mogen worden gebruikt 
vanaf de in artikel 26 vermelde datum van 
inwerkingtreding totdat de in artikel 12, lid 
2 bis vermelde lijst wordt goedgekeurd 
onder de verantwoordelijkheid van de 
exploitanten van bedrijven, mits zij in 
overeenstemming zijn met deze 
Verordening en de bestaande nationale 
voorschriften die hierop van toepassing 
zijn, en onverlet de goedkeuring van de in 
artikel 22 vermelde 
vrijwaringsmaatregelen.
Gezondheidsclaims, met uitzondering van 
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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 in de landen waar zij reeds legaal 
op de markt zijn gebracht, mits daartoe een 
aanvraag wordt ingediend overeenkomstig 
artikel 14, binnen twaalf maanden na de 
datum van toepassing van deze 
Verordening en tot zes maanden nadat een 
definitief besluit overeenkomstig artikel 16 
is genomen.  

Or. en

Motivering

In de Verordening moeten gepaste overgangsperiodes worden opgenomen voor zowel 
gezondheidsclaims die onder artikel 12 vallen - d.w.z. claims die gebaseerd zijn op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens - als voor claims die uiteindelijk al dan niet 
opgenomen worden in de Gemeenschapslijst van toegestane claims en producten met 
gezondheidsclaims die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn maar waarvoor op grond van 
de bepalingen van onderhavig voorstel een vergunning moet worden aangevraagd.

Daarnaast moet de periode voor geleidelijke eliminatie van levensmiddelen die vóór de 
inwerkingtreding in de handel gebracht of geëtiketteerd zijn en die niet aan deze Verordening 
voldoen, verlengd worden. De tijd die hiervoor in het voorstel wordt gegeven is 
waarschijnlijk niet toereikend omdat voor de bekendmaking van de richtsnoeren van de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), de goedkeuringsprocedure (tenminste zes 
maanden) en de aanpassing van de etikettering en presentatie meer tijd nodig kan zijn dan de 
11 maanden die in het voorstel worden genoemd.

Deze verordening moet bedrijven in ieder geval in de gelegenheid stellen om de producten die 
zij momenteel in de handel hebben, af te blijven zetten totdat de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid en het Permanent Comité een definitief besluit hebben genomen, mits een 
aanvraag voor een vergunning hiertoe is ingediend.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 309
Artikel 26, alinea 2

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

Zij is van toepassing met ingang van [laatste 
dag van de 23ste maand na de 



PE 353.660v01-00 170/195 AM\555844NL.doc

NL

bekendmaking]. bekendmaking].

Or. en

Motivering

Dankzij een overgangsperiode van 24 maanden zullen de problemen en kosten voor de 
levensmiddelenbedrijven die de etiketten op hun producten moeten aanpassen om aan de 
vereisten van de nieuwe verordening te voldoen, tot een minimum beperkt blijven. Bovendien 
bestaat er een kans dat als de overgangsperiode te kort is, een aantal producten met een 
lange houdbaarheidstermijn, met name voedingssupplementen, uit de detailhandel moeten 
worden teruggehaald en opnieuw moeten worden verpakt, met alle kosten vandien. Daarnaast 
zij erop gewezen dat sommige soorten dure bedrukte verpakkingen, zoals tetra-pac pakken, in 
grote hoeveelheden worden vervaardigd omdat de opdruk vaak minstens twee tot vier jaar 
moet meegaan. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 310
Artikel 26, alinea 2 bis (nieuw)

Gezondheidsclaims, met uitzondering van 
de in artikel 12, lid 1 vermelde claims die 
gebruikt worden in overeenstemming met 
de bestaande nationale bepalingen, kunnen 
onverminderd worden toegepast mits 
daartoe overeenkomstig artikel 14 binnen 
twaalf maanden na datum van toepassing 
van deze verordening en tot zes maanden 
nadat een definitief besluit overeenkomstig 
artikel 16 is genomen een aanvraag wordt 
ingediend. 
De in artikel 12, lid 1 genoemde 
gezondheidsclaims die op grond van de in 
artikel 23 vermelde procedure vervolgens 
uitgesloten, kunnen tot de laatste dag van 
de zes maanden nadat het besluit is 
genomen gebruikt blijven worden. 

Or. en

Motivering

Door deze overgangsperiode voor de diverse categorieën van gezondheidsclaims worden de 
problemen en kosten voor levensmiddelenbedrijven die etiketten van hun producten moeten 
aanpassen teneinde aan de vereisten van de nieuwe verordening te voldoen, tot een minimum 



AM\555844NL.doc 171/195 PE 353.660v01-00

NL

beperkt.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 311
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 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 drieëntwintigste maand na de 
bekendmaking].

Or. en

Motivering

De levensmiddelenindustrie moet een redelijke tijd worden geboden om zich aan de 
bepalingen van de verordening aan te passen.

BIJLAGEN

Amendement ingediend door Jules Maaten en Holger Krahmer

Amendement 312
Bijlage

BIJLAGE
Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

schrappen

Or. en

Motivering

De formulering van voedingsclaims moet onder de verantwoording van de industrie vallen. 
De voorwaarden waaraan voedingsclaims moeten voldoen, moeten worden vastgesteld in de 
context van het toekomstige voorstel inzake voedseletikettering. 
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Amendement ingediend door Jules Maaten en Chris Davies

Amendement 313
Bijlage, nieuwe sectie voor de sectie "LAGE ENERGETISCHE WAARDE" 

HOGE ENERGETISCHE WAARDE
Een claim dat een levensmiddels hoge 
energetische waarde heeft, en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben mag alleen 
worden gedaan als het product meer dan 60 
kcal/100ml of 250 kcal/100g bevat.

Or. en

Motivering

In artikel 2, lid 4 wordt een definitie gegeven van "voedingsclaim", en daarbij wordt onder a) 
verwezen naar de energetische waarde (calorische waarde) die het "in verlaagde of 
verhoogde mate levert". In de bijlage echter worden alleen de voorwaarden vermeld die 
gelden voor claims die betrekking hebben op verminderde energetische waarde. Voor een 
samenhangender geheel moeten in de bijlage ook claims voor een verhoogde energetische 
waarde worden opgenomen.

Amendement ingediend door Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González en Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 314
Bijlage, nieuwe sectie na  de sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

BRON VAN OMEGA-3 VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
Omega-3 vetten is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als tenminste voldaan is 
aan een van de volgende voorwaarden:
- het product bevat tenminste 0,6 g 
alfa-linoleenzuur per 100 g/100 ml,
- het product bevat tenminste 60 mg extra-
lange-keten Omega-3 vetten per 100 g/100 
ml,
zolang aan tenminste 30% van de 
voedingsaanbeveling per gemiddelde 
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dagelijkse opname van het product wordt 
voldaan.

Or. en

Motivering

Om de consument voor te lichten over de recente ontwikkelingen en aanbevelingen inzake 
Omega-3 vetzuren, moet deze sectie over Omega-3 in de bijlage worden opgenomen. De 
WHO beveelt aan om de opname van Omega-3 vetzuren te verhogen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 315
Bijlage, nieuwe sectie b) na sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

RIJK AAN OMEGA-3 VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
Omega-3 vetten is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als tenminste voldaan is 
aan een van de volgende voorwaarden:
- het product bevat tenminste 0,6 g 
alfa-linoleenzuur per 100 g/100 ml,
- het product bevat tenminste 60 mg extra-
lange-keten Omega-3 vetten per 100 g/100 
ml,
zolang aan tenminste 30% van de 
voedingsaanbeveling van de WHO of van 
regionale of nationale aanbevelingen per 
gemiddelde dagelijkse opname van het 
product wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Veel nationale richtlijnen bevelen de consument aan meer Omega-3 vetten te consumeren, die 
voornamelijk in vis aanwezig zijn.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 316
Bijlage, nieuwe sectie c) na de sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

RIJK AAN OMEGA-6 VETZUREN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
Omega-6 vetzuren is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als tenminste voldaan is 
aan een van de volgende voorwaarden:
- het product bevat tenminste 3,4 g 
linoleenzuur per 100 g/100 ml,
- aan tenminste 30% van de 
voedingsaanbeveling van de WHO of van 
regionale of nationale aanbevelingen per 
gemiddelde dagelijkse opname van het 
product wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek blijkt dat het vervangen van verzadigde vetten door meervoudige onverzadigde 
vetten bij kan dragen tot een lager risico op hart- en vaatziekten.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 317
Bijlage, nieuwe sectie d) na de sectie  "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

BRON VAN OMEGA-6 VETZUREN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
Omega-6 vetzuren is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als tenminste voldaan is 
aan een van de volgende voorwaarden:
- het product bevat tenminste 1,7 g 
alpha/linoleenzuur per 100 g/100 ml,
- aan tenminste 15% van de 
voedingsaanbeveling van de WHO of van 
regionale of nationale aanbevelingen per 
gemiddelde dagelijkse opname van het 
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product wordt voldaan.

Or. en

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González en Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 318
Bijlage, nieuwe sectie e) na sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

CHOLESTEROLARM
Een claim dat een product cholesterolarm 
is, en iedere andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gebruikt wanneer een product niet meer 
dan 0,02 gr/100 gr cholesterol (vaste 
stoffen ) of 0,01 gr/ml (vloeistoffen) bevat, 
en minder dan 1,5 gr verzadigd vet per 100 
gr (vaste stoffen) of 0,75 gr verzadigd vet 
per 100 ml (vloeistoffen), waarbij 
verzadigde vetten niet meer dan 10 % van 
de energetische waarde mogen leveren.
In het geval van producten die van nature 
een lage energetische waarde hebben, 
mogen de woorden "van nature" in de 
claim worden opgenomen.

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 319
Bijlage, nieuwe sectie f) na sectie  "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

CHOLESTEROLVRIJ
Een claim dat een product cholesterolvrij 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan wanneer een product niet meer dan 
0,005 gram/100 gram cholesterol (vaste 
stoffen) of 0,005 gram/ml (vloeistoffen) 
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bevat, en:
a) minder dan 1,5 gram verzadigd vet per 
100 gram (vaste stoffen) of 0,75 gram 
verzadigde vetten per 100 ml (vloeistoffen) 
bevat, waarbij de verzadigde vetten niet 
meer dan 10% van de energetische waarde 
mogen leveren, of
b) 70% van het totale gehalte aan vetzuren 
onverzadigd is. 
In het geval van producten die van nature 
cholesterolvrij zijn, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Or. nl

Motivering

Deze claim wordt goedgekeurd door de Codex Alimentarius. De gemiddelde 
cholesterolinname van de algemene bevolking bedraagt ongeveer 200-300 mg per dag. 
Plantaardige oliën en vetten hebben een cholesterolgehalte van minder dan 5 mg per 100 
gram, terwijl het cholesterolgehalte van dierlijke vetten ongeveer 300 mg per 100 gram 
bedraagt. Door vervanging van 20 gram dierlijk vet door 20 gram plantaardig vet kan de 
cholesterolinname dus met 50 tot 60 mg/dag verminderd worden, d.w.z. met 20 tot 25%, 
waardoor ook het totale cholesterolgehalte in het plasma en het LDL cholesterol substantieel 
wordt verlaagd.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Eija-Riitta Korhola

Amendement 320
Bijlage, nieuwe sectie g) na sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

CHOLESTEROLVRIJ
Een claim dat een product cholesterolvrij 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan wanneer een product niet meer 
dan 0,005 gram/100 gram cholesterol 
(vaste stoffen) of 0,005 gram/ml 
(vloeistoffen) bevat, en:
- minder dan 1,5 gram verzadigd vet per 
100 gram (vaste stoffen) of 0,75 gram 
verzadigde vetten per 100 ml (vloeistoffen) 
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bevat, waarbij de verzadigde vetten niet 
meer dan 10% van de energetische 
waarde mogen leveren, of
- 70% van het totale gehalte aan vetzuren 
onverzadigd is.
In het geval van producten die van nature 
cholesterolvrij zijn, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Deze claim is door de Codex Alimentarius goedgekeurd.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 321
Bijlage, nieuwe sectie h) na sectie "VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN" 

CHOLESTEROLVRIJ
Een claim dat een product cholesterol vrij 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden:
a) het product bevat 0,005 g cholesterol 
per 100 g (vaste stoffen) of niet meer dan 
0,005 g cholesterol per 100 ml 
(vloeistoffen),
b) het product bevat minder dan 1,5 g 
verzadigde vetten per 100 g (vaste stoffen) 
of minder dan 0,75 g verzadigde vetten 
per 100 ml (vloeistoffen),
c) niet meer dan 10% van de energetische 
waarde wordt geleverd door verzadigde 
vetten of 70% van de totale gehalte aan 
vetzuren is onverzadigd.
In het geval van producten die van nature 
cholesterolvrij zijn, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
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opgenomen.

Or. sv

Motivering

Deze claim is goedgekeurd door de Codex Alimentarius. De gemiddelde cholesterolinname 
draagt ongeveer 200-300 mg per dag. Plantaardige oliën en vetten hebben een 
cholesterolgehalte van minder dan 5 mg per 100 g, terwijl het cholesterolgehalte van dierlijke 
vetten ongeveer 300 mg/100 gr bedraagt. Bij vervanging van 20 g dierlijk vet door 20 g 
plantaardig vet kan de cholesterol in name dus met 50 tot 60 mg per dag verminderd worden, 
d.w.z. met 20 tot 25%, waardoor ook het totale cholesterolgehalte in het plasma en slechte 
LDL-cholesterol substantieel worden verlaagd.  

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 322
Bijlage, sectie "SUIKERVRIJ", eerste alinea

Een claim dat een levensmiddel suikervrij is 
en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
suikergehalte van het product maximaal 
0,5 g/100 g of ml bedraagt.

Een claim dat een levensmiddel suikervrij is 
en elke andere claim die voor de consument 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het suikergehalte van het 
product maximaal 0,7 g/100 g of ml 
bedraagt.

Or. de

Motivering

In antwoord op wensen van de consument worden natuurlijke vruchten- en plantenextracten 
vaak gebruikt ter vervanging van kunstmatige kleurstoffen in suikervrije levensmiddelen. 
Deze bevatten kleine hoeveelheden natuurlijke suikers, zodat het suikergehalte per 100 g van 
het product tot 0,7% moet worden beperkt. Een grenswaarde van 0,5% zou de 
levensmiddelenproducenten ertoe dwingen in veel suikervrije levensmiddelen kunstmatige 
kleurstoffen te gebruiken in plaats van hiervoor voedingsmiddelen te gebruiken (zoals 
kersensap).

Uit alle wetenschappelijke gegevens blijkt dat een restsuikergehalte van 0,7% per 100 g 
voedsel vanuit nutritioneel oogpunt te verwaarlozen is.
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Amendement ingediend door Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Eija-Riitta 
Korhola

Amendement 323
Bijlage, nieuwe sectie a) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LACTOSEARM
Een claim dat een levensmiddel lactosearm 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het lactosegehalte van het 
product maximaal 1 g per 100 g of 100 ml 
bereide levensmiddelen is. 

Or. xm

Motivering

De ideeën over lactose moeten in deze verordening nader worden gedefinieerd om de positie 
van de consument te verbeteren. 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 324
Bijlage, nieuwe sectie b) na sectie "ONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LACTOSEVRIJ
Een claim dat een levensmiddel lactosevrij 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het lactosegehalte van het 
product bij analyse niet detecteerbaar is 
(d.w.z. minder dan 10 mg per 100 g of ml 
bereide levensmiddelen). 

Or. en

Motivering

In het verordeningsvoorstel moet een definitie van lactosevrij worden opgenomen om een 
norm in het leven te roepen die voor heel Europa geldt. Een alles dekkende definitie is niet 
eerder opgesteld en is ook nodig voor basisvoedingsproducten.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Jillian Evans

Amendement 325
Bijlage, nieuwe sectie c) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LACTOSEVRIJ
Een claim dat een levensmiddel lactosevrij 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het lactosegehalte van het 
product maximaal 10 mg per 100 g of 100 
ml bereide levensmiddelen bedraagt. 

Or. en

Motivering

Lactose-intolerantie is een veel voorkomend probleem waardoor een aanzienlijk deel van de 
bevolking geen conventionele melkproducten kan gebruiken (b.v. 17% van de Finse 
bevolking). Melkproducten liggen in vele landen aan de basis van het traditionele 
voedingspatroon omdat zij rijk zijn aan proteïnen, calcium en vele vitaminen.

De levensmiddelenindustrie heeft een groot aantal lactose-arme en lactosevrije porducten 
ontwikkeld. Tevens zijn er vele andere producten op de markt, waarvoor deze claims worden 
gebruikt om de informatie over de samenstelling van producten voor personen met een 
lactose-intolerantie te verbeteren. In verschillende EU-landen ontbreken algemene 
voorschriften over hoe deze claims en grenswaarden ten behoeve van de consumenten moeten 
worden gebruikt.

De detectielimiet voor lactose bedraagt 10 mg per 100 g. Derhalve kan deze limiet voor 
lactosevrije claims worden gebruikt.  

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 326
Bijlage, nieuwe sectie d) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LACTOSEVRIJ
Een claim dat een levensmiddel lactosevrij 
is, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het lactosegehalte van het 
product bij analyse niet detecteerbaar is 
(d.w.z. minder dan 10 mg per 100 g of ml 
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bereide levensmiddelen). 
In geval van levensmiddelen die van nature 
lactosevrij zijn, mogen de woorden "van 
nature" in de claim worden opgenomen. 

Or. sv

Motivering

Lactose-intolerantie is een wijd verspreid probleem dat een aanzienlijk deel van de bevolking 
verhindert conventionele zuivelproducten te consumeren. Zuivelproducten zijn een van de 
hoofdbestanddelen van het traditionele dieet. Ze zijn rijk aan calcium en een bron van 
vitamine D, B2 en B12 en van jodium. Er is een ruim aanbod aan producten met een laag 
lactosegehalte en lactosevrije producten. Consumenten met lactose-intolerantie hebben 
behoefte aan informatie over de samenstelling van deze producten. In de lidstaten bestaan 
geen gemeenschappelijk grenswaarden voor claims betreffende het lactosegehalte.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González en Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 327
Bijlage, nieuwe sectie e) na sectie "SOMS TOEGEVOEGDE SUIKERS"

BRON VAN SAMENGESTELDE AAN  
KOOLHYDRATEN 
De claim dat een levensmiddel een bron 
van complexe koolhydraten vormt, en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gemaakt als het 
product tenminste 25 gram complexe 
koolhydraten per 100 gram product bevat.

Or. es

Motivering

Diverse Europese landen bevelen volgende inname van deze stoffen aan:

• minder dan 30-35% van de energie moet uit vetten afkomstig zijn;

• tussen 10-15% van de energie moet van eiwitten afkomstig zijn;

• meer dan 50% van de energie moet van koolhydraten afkomstig zijn (bij voorkeur in de 
vorm van samengestelde koolhydraten).

Het is dan ook belangrijk de consument te laten weten welke voedingsmiddelen bronnen van 
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koolhydraten zijn, of een hoog gehalte aan koolhydraten bezitten, zodat zij voor de gezondste 
voedingswijze kunnen kiezen.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González en Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 328
Bijlage, nieuwe sectie f) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS" 

HOOG GEHALTE AAN 
SAMENGESTELDE KOOLHYDRATEN 
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
koolhydraten is, en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product tenminste 50 gram 
samengestelde koolhydraten per 100 gram 
product bevat.

Or. es

Amendement ingediend door Caroline Jackson

Amendement 329
Bijlage, nieuwe sectie g) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS" 

HOGE KOOLHYDRATENENERGIE
Een claim dat een levensmiddel een hoog 
gehalte aan koolhydratenenergie heeft, en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als de 
koolhydraten tenminste 60% van de totale
energie-inhoud leveren en het product 
meer dan 60 kcal/100ml of 250 kcal/100 g 
bevat.

Or. en

Motivering

In artikel 2, lid 4 wordt een definitie gegeven van "voedingsclaim", en daarbij wordt onder a) 
verwezen naar de energetische waarde (calorische waarde) die het "in verlaagde of 
verhoogde mate levert". In de bijlage echter worden alleen de voorwaarden vermeld die 
gelden voor claims die betrekking hebben op verminderde energetische waarde. Voor een 
samenhangender geheel moeten in de bijlage ook claims voor een verhoogde energetische 
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waarde worden opgenomen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson

Amendement 330
Bijlage, nieuwe sectie h) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

NETTO KOOLHYDRATEN
Deze term omvat een netto cijfer waarbij 
van het totale koolhydratengehalte die 
koolhydraten worden afgetrokken die een 
zeer kleine invloed op de bloedsuikerspiegel 
hebben; netto koolhydraten = totaal 
koolhydratengehalte - glycerine -
organische zuren. Suikeralcohol wordt niet 
afgetrokken omdat dit van invloed op het 
bloedsuiker kan zijn, naar gelang de 
verwerking en formulering van de 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Het is bewezen dat netto koolhydraten kunnen bijdragen tot gewichtsverlies. Claims die 
betrekking hebben op het netto koolhydratengehalte voldoen aan de groeiende vraag van de 
consument naar informatie over het netto koolhydratengehalte in levensmiddelen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 331
Bijlage, nieuwe sectie i) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LAAG GEHALTE AAN NETTO 
KOOLHYDRATEN

Een claim dat een levensmiddel een laag 
gehalte aan netto koolhydraten heeft, en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
product niet meer dan 5 g netto 
koolhydraten per portie product bevat, 
rekeninghoudend met het feit dat netto 
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koolhydraten een netto cijfer zijn waarvan 
die koolhydraten worden afgetrokken die 
van zeer weinig invloed op de 
bloedsuikerspiegel zijn; netto koolhydraten 
= totaal koolhydratengehalte - glycerine -
organische zuren. Suikeralcohol wordt niet 
afgetrokken omdat dit van invloed op de 
bloedsuikerspiegel kan zijn, naar gelang de 
verwerking en formulering van de 
levensmiddelen. 

Or. en

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 332
Bijlage, nieuwe sectie j) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LAAG GEHALTE AAN 
KOOLHYDRATEN
Een claim dat een levensmiddel een laag 
koolhydratengehalte heeft, en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product niet meer 
dan 10 g netto koolhydraten per 100 g 
product bevat waarbij netto koolhydraten 
het totale koolhydratengehalte betekent 
minus voedingsvezels en suikeralcohol. 

Or. en

Motivering

Het is wetenschappelijk aangetoond dat diëten met een laag koolhydratengehalte goed voor 
de gezondheid zijn. Claims dat een levensmiddel een laag koolhydraatgehalte bevat 
beantwoorden aan de toenemende vraag van de consument naar informatie over het lage 
koolhydratengehalte van levensmiddelen. 

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 333
Bijlage, nieuwe sectie k) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"
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LAAG GEHALTE AAN 
KOOLHYDRATEN
Een claim dat een levensmiddel een laag 
koolhydratengehalte bevat, en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product niet meer 
dan <2,0g/100 ml vloeistoffen (bier) bevat.

Or. en

Motivering

In de context van de huidige discussie over voeding, heeft de consument ook recht op 
informatie over het koolhydratengehalte van alcoholische dranken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 334
Bijlage, nieuwe sectie l) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

KOOLHYDRATENARM
De claim dat een levensmiddel 
koolhydratenarm is, en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product - bij 
dranken - niet meer dan 2,0 g/100 ml bevat.

Or. de

Motivering

In de context van de huidige discussie over voeding heeft de consument ook recht op 
informatie over het koolhydratengehalte van levensmiddelen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 335
Bijlage, nieuwe sectie m) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS" 

VERLAAGD 
KOOLHYDRATENGEHALTE
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De claim dat een levensmiddel een verlaagd 
koolhydratengehalte heeft, en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het koolhydratengehalte 
tenminste met 30% verlaagd is.

Or. de

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 336
Bijlage, nieuwe sectie n) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

VERLAAGD 
KOOLHYDRATENGEHALTE
Een claim dat een levensmiddel een laag 
koolhydraatgehalte bevat, en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het koolhydraatgehalte 
met tenminste 30% is verlaagd.

Or. en

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 337
Bijlage, nieuwe sectie o) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

VRIJ VAN KOEMELKEIWIT 
De claim dat een levensmiddel vrij is van 
koemelkeiwit en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan indien het product geen ingrediënt 
met koemelkeiwit bevat noch om het even 
welk ander bestanddeel gemaakt van 
koemelk.

Or. sv
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Motivering

Ongeveer 5% van de jonge kinderen in Europa lijdt aan een koemelkeiwit-allergie. Hun 
ouders moeten dus weten of een product een dergelijk eiwit bevat. Er moeten voorschriften 
worden goedgekeurd over een duidelijke etikettering van producten die geen koemelkeiwit 
bevatten.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 338
Bijlage, nieuwe sectie p) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

HOGE GLYCEMISCHE INDEX
De glycemische index is een maat voor de 
snelheid waarmee en de mate waarin een 
koolhydraathoudend voedingsmiddel de 
bloedglucosespiegel verhoogt. De 
glycemische index wordt door de 
FAO/WHO gedefinieerd als "de 
oppervlakte onder de 
bloedglucoseresponscurve van een portie 
testvoedingsmiddel met 50 g koolhydraten, 
uitgedrukt als percentage van de respons 
van een portie standaardvoedingsmiddel 
met evenveel koolhydraten, ingenomen 
door dezelfde proefpersoon". Als 
standaardvoedingsmiddel wordt gewoonlijk 
glucose genomen, dat een GI-waarde van 
100 heeft, en de testvoedingsmiddelen 
worden met de standaard vergeleken. 
De GI-Waarde varieert van 0 tot 100. De 
claim "hoge GI" is slechts toegestaan als 
de GI groter is dan 70.

Or. en

Motivering

Naast de potentiële voordelen van diëten die gebaseerd zijn op lage en verlaagd glycemische 
levensmiddelen zijn bepaalde hoog-glycemische levensmiddelen die heel snel koolhydraten 
afgeven, voor sportvoeding relevant.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 339
Bijlage, nieuwe sectie q) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS

LAGE GLYCEMISCHE INDEX 
De claim dat een levensmiddel een lage 
glycemische index heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product een 
glycemische index van niet meer dan 40 
heeft.

Or. en

Motivering

De glycemische index is een indicatie van de snelheid en intensiteit van de totale stijging van 
de bloedglucosespiegel en de duur hiervan na het innemen van voedsel. Consumenten kunnen 
er in gezondheid op vooruitgaan als zij overconsumptie van levensmiddelen met een hoge 
glycemische index vermijden. Dankzij claims met betrekking tot een lage glycemische index 
kan de consument welbewuste keuzes maken.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 340
Bijlage, nieuwe sectie r) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

LAGE GLYCEMISCHE INDEX
De glycemische index is een maat voor de 
snelheid waarmee en de mate waarin een 
koolhydraathoudend voedingsmiddel de 
bloedglucosespiegel verhoogt. De 
glycemische index wordt door de 
FAO/WHO gedefinieerd als "de 
oppervlakte onder de 
bloedglucoseresponscurve van een portie 
testvoedingsmiddel met 50 g koolhydraten, 
uitgedrukt als percentage van de respons 
van een portie standaardvoedingsmiddel 
met evenveel koolhydraten, ingenomen 
door dezelfde proefpersoon". Als 
standaardvoedingsmiddel wordt gewoonlijk 
glucose genomen, dat een GI-waarde van 
100 heeft, en de testvoedingsmiddelen 
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worden met de standaard vergeleken. 
De GI-Waarde varieert van 0 tot 100. De 
claim "lage GI" is slechts toegestaan als de 
GI lager is dan 55.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat laag-glycemische diëten het verzadigingsniveau kunnen 
verhogen en momenteel wordt de rol van GI onderzocht bij gewichtsverlies, het metabolisch 
syndroom en kransslagaderaandoeningen. Er zijn ook aanwijzingen voor gevonden dat 
diabetici baat hebben bij een laag  laag-glycemische dieet. 

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 341
Bijlage, nieuwe sectie s) na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

VERLAAGDE GI (GLYCEMISCHE 
INDEX)
De glycemische index is een maat voor de 
snelheid waarmee en de mate waarin een 
koolhydraathoudend voedingsmiddel de 
bloedglucosespiegel verhoogt. De 
glycemische index wordt door de 
FAO/WHO gedefinieerd als "de 
oppervlakte onder de 
bloedglucoseresponscurve van een portie 
testvoedingsmiddel met 50 g koolhydraten, 
uitgedrukt als percentage van de respons 
van een portie standaardvoedingsmiddel 
met evenveel koolhydraten, ingenomen 
door dezelfde proefpersoon". Als 
standaardvoedingsmiddel wordt gewoonlijk 
glucose genomen, dat een GI-waarde van 
100 heeft, en de testvoedingsmiddelen 
worden met de standaard vergeleken. 
De GI-Waarde varieert van 0 tot 100 en de 
algemeen aanvaarde rubricering voor GI is 
Lager GI: 55 of lager; Medium GI 56-69; 
Hoge GI: 70 of hoger.
Een claim voor verlaagde GI mag alleen 
worden gedaan als het product een GI-
waarde heeft die 30% lager ligt dan bij een 
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vergelijkbaar standaardproduct.

Or. en

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 342
Bijlage, sectie "NATRIUMARM/ZOUTARM" 

NATRIUMARM/ZOUTARM NATRIUMARM/ZOUTARM
Een claim dat een levensmiddel natriumarm 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis 
zal hebben, mag alleen worden gedaan als 
het product maximaal 0,12 g natrium, of de 
overeenkomstige waarde voor zout, per 
100 g of ml bevat.

Een claim dat een levensmiddel natriumarm 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis 
zal hebben, mag alleen worden gedaan als 
het product maximaal 0,12 g natrium, per 
100 g of ml bevat.

In geval van levensmiddelen die van nature 
natriumarm zijn, mogen de woorden "van 
nature" in de claim worden opgenomen.

In geval van levensmiddelen die van nature 
natriumarm zijn, mogen de woorden "van 
nature" in de claim worden opgenomen.

Or. fi

Motivering

De grenswaarden moeten worden gedefinieerd op basis van het natriumgehalte, terwijl 
claims die betrekking hebben op zout op nationaal niveau moeten worden geregeld.

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 343
Bijlage, sectie "ZEER LAAG NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE"

ZEER LAAG 
NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE

ZEER LAAG 
NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE

Een claim dat een levensmiddel een zeer 
laag natriumgehalte heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product maximaal 
0,04 g natrium, of de overeenkomstige 
waarde voor zout, per 100 g of ml bevat.

Een claim dat een levensmiddel een zeer 
laag natriumgehalte heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product maximaal 
0,04 g natrium, per 100 g of ml bevat.

In geval van levensmiddelen die van nature In geval van levensmiddelen die van nature 
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een zeer laag natriumgehalte hebben, mogen 
de woorden "van nature" in de claim worden 
opgenomen.

een zeer laag natriumgehalte hebben, mogen 
de woorden "van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Or. fi

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 344
Bijlage, sectie "NATRIUMVRIJ/ZOUTVRIJ", titel

NATRIUMVRIJ of ZOUTVRIJ NATRIUMVRIJ

Or. fi

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 345
Bijlage, sectie "NATUURLIJKE BRON VAN VITAMINEN EN/OF MINERALEN"

NATUURLIJKE BRON VAN 
VITAMINEN EN/OF MINERALEN

NATUURLIJKE 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 
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.

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 
product minimaal 15% van de aanbevolen 
voedingswaarde (AVW) per 100 g (vast) en 
7,5% van de AVW per 100 ml (vloeistof) of 
5% van de AVW per 100kcal (12% van de 
AVW 1MJ) of 15% van de AVW per portie.
In geval van levensmiddelen die van nature 
vitaminen en/of mineralen bevatten, mogen 
de woorden "van nature"/"natuurlijk" in 
de claim worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De claim dat een levensmiddel een natuurlijke bron van vitaminen en/of mineralen is moet 
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voldoen aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de Codex Alimentarius, d.w.z. dat diverse 
drempelwaarden moeten worden gebruikt, en een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
vaste en vloeibare levensmiddelen. Daarnaast riskeren de door de Commissie voorgestelde 
drempelwaarden zeer nadelig te zijn voor zuivelproducten, waarvan iedereen weet dat zij veel 
calcium bevatten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jillian Evans en Kartika Tamara Liotard

Amendement 346
Bijlage, sectie "LIGHT", eerste alinea

Voor een claim dat een levensmiddel "light" 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis
zal hebben, gelden dezelfde voorwaarden als 
voor de claim "verlaagd"; voorts moet bij 
de claim worden vermeld door welke 
eigenschap(pen) het levensmiddel "light" is. 

Voor een claim dat een levensmiddel "light" 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis 
zal hebben, gelden dezelfde voorwaarden als 
voor de claim "laag" met betrekking tot vet, 
suiker en natrium/zout; voorts moet bij de 
claim worden vermeld door welke 
eigenschap(pen) het levensmiddel "light" is. 

Or. en

Motivering

De consument denkt dat een "light"-product een laag gehalte aan bepaalde voedingsstoffen 
bevat. Daarom moet het begrip "laag" aan de definitie van "light" worden toegevoegd.

Amendement ingediend door Caroline Jackson

Amendement 347
Bijlage, nieuwe sectie a) na sectie "LIGHT"

ISOTONISCH
Een claim dat een vloeistof isotonisch is en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als de 
vloeistof een Osmolaliteit heeft van niet 
minder dan 270 mOsmol/kg water en niet 
meer dan 330 mOsmol/kg water.

Or. en
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Motivering

Voor onze gezondheid en ons welzijn is van essentieel belang dat wij genoeg drinken. 
Vloeistoffen die "isotonisch" of "hypotonisch" zijn, d.w.z. een osmolaliteit hebben die gelijk is 
aan of lager is dan bloedplasma, leveren aantoonbare voordelen op als het gaat om een 
efficiënte vloeistofafgifte aan het lichaam, en dergelijke claims worden vaak gemaakt bij 
vloeistofvervangende dranken en sportdranken.

Amendement ingediend door Caroline Jackson

Amendement 348
Bijlage, nieuwe sectie b) na sectie "LIGHT"

HYPOTONISCH
Een claim dat een vloeistof hypotonisch is, 
en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan 
wanneer de vloeistof een Osmolaliteit heeft 
van minder dan 270 mOsmol/kg water.

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 349
Bijlage, nieuwe sectie c) na sectie "LIGHT"

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

Or. fr

Motivering

Sommige consumenten zijn om gezondheidsredenen op zoek naar zetmeelhoudende 
producten. Het moet mogelijk zijn dit aan te geven. Het zetmeelgehalte moet stroken met de 
Codex Alimentarius.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 350
Bijlage, nieuwe sectie d) na sectie "LIGHT"

RIJK AAN ZETMEEL
Een claim dat een levensmiddel een bron 
van zetmeel is, of elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product tenminste 30 g 
zetmeel per 100 g bevat.

Or. fr
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