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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 233 (corr)
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 via de normale post, 
maar bij voorkeur middels moderne 
communicatietechnieken (met inbegrip van 
e-mails).

De Autoriteit: De Autoriteit:
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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 aanmelding en 
stelt de aanmelding en 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 kennisgevings- of aanmeldingsprocedure. 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.
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 Christa Klaß

Amendement 351 (add)
Artikel 4, lid 3, letter a)

a) gezondheidsclaims; a) gezondheidsclaims met uitzondering van 
de verspreiding van wetenschappelijke 
inzichten;

Or. de
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 352 (add)
Bijlage, nieuwe sectie na sectie "ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS"

VERLAAGD GEHALTE AAN NETTO 
KOOLHYDRATEN
Een claim dat een levensmiddel een 
verlaagd 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 10 g 
netto koolhydraten per portie product bevat, 
rekeninghoudend met het feit dat netto 
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

Motivering

Het is bewezen dat diëten met een verlaagd gehalte aan koolhydraten kunnen bijdragen tot 
gewichtsverlies. Claims die betrekking hebben op een verlaagd gehalte aan koolhydraten 
voldoen aan de groeiende vraag van de consument naar informatie over verlaagde 
koolhydratengehaltes in levensmiddelen.
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