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Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 60
Ontwerpresolutie

verwerpt het voorstel van de Commissie;
Or. en

Motivering

Dit is een te moeizame regelgeving waarvan de consument heel weinig of geen profijt zal 
hebben. Dit voorstel overschrijdt de bevoegdheden van de EU zich te bemoeien met het 
gezondheidsbeleid van de lidstaten en het zou schadelijke gevolgen hebben voor het op de markt 
brengen en adverteren voor voedingsmiddelen, en zo juist informatie aan de consument 
onthouden.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 61
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Om tevens het hoogst mogelijke 
beschermingsniveau voor de consument te 
garanderen, mag de verordening omtrent 
gezondheidsclaims niet gelden voor 
lidstaten die dergelijke claims verbieden.

Or. da
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Motivering

In bepaalde lidstaten is een verbod op gezondheidsclaims een schakel in een systeem dat een 
hoog beschermingsniveau van de consument beoogt. Voor deze lidstaten mag de verordening 
niet gelden, zodat zij vast kunnen houden aan hun verbod. Overwegingen in verband met de 
interne markt mogen geen voorrang hebben op de bescherming van de consument.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 62
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Nationale vrijwillige 
voedingsetiketteringsschema's die op de 
voorkant van de verpakking zijn 
aangebracht en die goedgekeurd zijn door 
een lidstaat en voldoen aan de beginselen 
van deze verordening mogen niet worden 
verboden.

Or. en

Motivering

De regeringen van een aantal lidstaten doen momenteel onderzoeks- en ontwikkelingswerk naar 
de meest consumentvriendelijke manier voor het aanbrengen van voedseletiketten op de voorkant 
van verpakkingen. Wanneer dergelijke schema's worden ingevoerd door de nationale regering 
en totdat er een schema is dat voor de gehele EU geldt, mogen ze niet worden verboden zolang 
ze voldoen aan de beginselen die in deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 63
Overweging 8

(8) In de etikettering van en reclame voor 
levensmiddelen worden in sommige 
lidstaten momenteel allerlei claims gebruikt 
betreffende stoffen waarvan niet bewezen is 
dat zij heilzaam zijn of waarover nog 
onvoldoende wetenschappelijke 
overeenstemming is. Er moet voor worden 
gezorgd dat de stoffen waarvoor een claim 
wordt gedaan, een bewezen heilzaam 
nutritioneel of fysiologisch effect hebben.

(8) In de etikettering van en reclame voor 
levensmiddelen worden in sommige 
lidstaten momenteel allerlei claims gebruikt 
betreffende stoffen waarvan niet bewezen is 
dat zij heilzaam zijn of waarover nog 
onvoldoende wetenschappelijke 
overeenstemming is. Er moet daarom voor 
worden gezorgd dat van de stoffen waarvoor 
een claim wordt gedaan wetenschappelijk 
aangetoond is dat ze een bewezen heilzaam 
nutritioneel of fysiologisch effect hebben en 
dat tevens aannemelijk wordt gemaakt dat 
de stoffen geen potentiële bijwerkingen bij 
de consumptie hebben.

Or. da
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Motivering

Het is niet te verdedigen dat de verantwoordelijkheid om de negatieve bijwerkingen van 
voedingsmiddelen uit de weg te gaan bij de individuele consument ligt. Zo worden er strenge 
eisen gesteld aan de individuele consument bij de vraag welke voedingsmiddelen hij koopt en 
wie in het gezin wat en in welke hoeveelheden mag eten. Als niet de eis wordt gesteld dat de 
wetenschappelijke documentatie ook de resultaten van onderzoek op de lange termijn moet 
omvatten van de bijwerkingen en van de stabiliteit van de stoffen bestaat het risico dat de 
consument aan een gevaar voor diens gezondheid wordt blootgesteld en ook dat er niet 
voldoende bewijs is van de gezonde eigenschappen van producten.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 64
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Voedings- en gezondheidsclaims 
informeren de consumenten over 
bijzondere eigenschappen van het 
voedingsmiddel. Het is zeer belangrijk dat
de consumenten de rol en de plaats van het 
voedingsmiddel in een goed 
uitgebalanceerd dieet begrijpen. Daarom 
zou het passend zijn dat de Commissie 
verlangt dat referentiewaarden voor de 
opgenomen hoeveelheid nutriënten op het 
etiket worden vermeld, gebaseerd op het 
wetenschappelijk advies van de EFSA.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat consumenten adequate informatie krijgen over de vraag hoe 
individuele voedingsmiddelen, met name voedingsmiddelen waarvoor claims worden gedaan, in 
een goed uitgebalanceerd dieet passen. Daarom zou het passend zijn dat bij een voedingsmiddel 
waarvoor voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan, duidelijk op het etiket het kader van 
een goed uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl wordt vermeld.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 65
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter) Het is van doorslaggevend belang 
dat vóór de inwerkingtreding van de 
verordening een duidelijke en precieze 
definitie van het begrip "gemiddelde 
consument" wordt vastgesteld.

Or. da
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Motivering

De huidige definitie van het begrip "gemiddelde consument" is onvoldoende en daarmee 
ontoepasbaar als instrument bij het vaststellen van een verstandig kader ter beantwoording van 
de vraag wat acceptabele gezondheidsclaims zijn. Het zou verstandig zijn als er criteria waren 
als uitgangspunt voor de beoordeling van de vraag wanneer een consument als "goed 
geïnformeerd" of "kritisch" moet worden beschouwd. Het is noodzakelijk een verantwoording te 
geven van de criteria en meetmethoden waarmee de doorsnee Europese consument wordt 
gedefinieerd om te voorkomen dat bepaalde groepen consumenten om de tuin worden geleid 
terwijl men tevens zo de producenten de mogelijkheid geeft de wijze waarop consumenten 
gezondheidsclaims opvatten, te documenteren.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 66
Overweging 10 quater (nieuw)

(10 quater) Overeenkomstig het beginsel 
van evenredigheid en om een doeltreffende 
toepassing mogelijk te maken van de 
beschermende bepalingen die erin vervat 
zijn, neemt deze verordening als 
referentiepunt de gemiddelde consument 
die redelijk goed geïnformeerd en redelijk 
oplettend en voorzichtig is, met 
inachtneming van sociale, culturele en 
linguïstische factoren, zoals geïnterpreteerd 
door het Hof van Justitie, en bovendien 
bevat de verordening bepalingen die gericht 
zijn op het voorkomen van de exploitatie 
van consumenten wier kenmerkende 
eigenschappen hen bijzonder kwetsbaar 
maken voor misleidende claims.

Or. en
Motivering

Algemene inleiding op artikel 2, lid 8, definitie van "doorsnee consument".

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 67
Overweging 10 quinquies (nieuw)

(10 quinquies) Het is passend alle 
consumenten te beschermen tegen 
misleidende claims; het Hof van Justitie 
heeft het echter in een uitspraak over zaken 
in verband met advertenties sinds de 
inwerkingwerking van Richtlijn 
84/405/EEG noodzakelijk geacht de 
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effecten op een denkbeeldige typische 
consument te onderzoeken. 
Overeenkomstig het beginsel van 
evenredigheid en om een doeltreffende 
toepassing mogelijk te maken van de 
beschermende bepalingen die erin vervat 
zijn, neemt deze verordening als 
referentiepunt de gemiddelde consument 
die redelijk goed geïnformeerd en redelijk 
oplettend en voorzichtig is, met 
inachtneming van sociale, culturele en 
linguïstische factoren, zoals geïnterpreteerd 
door het Hof van Justitie, en bovendien 
beat de verordening bepalingen die gericht 
zijn op het voorkomen van de exploitatie 
van consumenten wier kenmerkende 
eigenschappen hen bijzonder kwetsbaar 
maken voor misleidende claims.

Or. en

Motivering

Naar analogie met "oneerlijke handelspraktijken" is het belangrijk om de definitie "gemiddelde 
consument" te schrappen. Het komt er in de eerste plaats op neer om alle consumenten te 
beschermen tegen misleidende claims, waarbij het essentieel is dat alle consumenten worden 
gedekt, waarbij ook terdege rekening wordt gehouden met de zwakke consument.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 68
Overweging 10 sexies (nieuw)

(10 sexies) Voedings- en gezondheidsclaims 
informeren de consumenten over 
bijzondere eigenschappen van het 
voedingsmiddel. Het is zeer belangrijk dat 
de consumenten de rol en de plaats van het 
voedingsmiddel in een goed 
uitgebalanceerd dieet begrijpen. Daarom 
zou het passend zijn dat de Commissie 
verlangt dat referentiewaarden voor de 
opgenomen hoeveelheid nutriënten op het 
etiket worden vermeld, gebaseerd op het 
wetenschappelijk advies van de EFSA.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat consumenten adequate informatie krijgen over de vraag hoe 
individuele voedingsmiddelen, met name voedingsmiddelen waarvoor claims worden gedaan, in 
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een goed uitgebalanceerd dieet passen. Daarom zou het passend zijn dat bij een voedingsmiddel 
waarvoor voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan, duidelijk op het etiket het kader van 
een goed uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl wordt vermeld.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 69
Overweging 11

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

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen. De 
wetenschappelijke onderbouwing van 
claims moet evenredig zijn aan het soort 
voordelen dat geclaimd wordt.

Or. en

Motivering

De concretisering van de claim moet evenredig zijn aan de vereisten in verband met de 
vooruitgang op het gebied van de wetenschappelijke onderbouwing.

Amendement ingediend door Alexander Stubb

Amendement 70
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Regelingen voor het gebruik van de 
claim "laag vetgehalte" worden gegeven in 
Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad 
van 5 december 1994 tot vaststelling van 
normen voor smeerbare vetproducten1. 
Eventuele aanvullende beperkingen inzake 
claims in verband met het vetgehalte zijn 
derhalve voorlopig niet van toepassing op 
smeerbare vetproducten.
___________
1 PB L 316 van 9.12.1994, blz. 2.

Or. en

Motivering

Deze verordening moet niet gelden voor smeerbare vetproducten, waarvoor Verordening (EG) 
2991/94 afzonderlijke regels geeft. Er moet duidelijk worden verklaard dat claims inzake 
vetniveaus voorlopig niet op smeerbare vetproducten zullen worden toegepast. Dergelijke claims 
zijn momenteel wel toegestaan op grond van de voedingsmiddelenetiketteringsrichtlijn in relatie 
met de algemene etiketteringsrichtlijn en op basis van specifieke nationale wetgeving en 
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richtsnoeren (Oostenrijk, Duitsland, Nederland, VK, enz.). Deze claims zijn meer dan 40 jaar 
gebruikt en hebben een bijdrage geleverd aan de kennis van de consument.
Dit amendement komt in de plaats van amendement 5 uit het ontwerpadvies.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 71
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 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 door onafhankelijke 
wetenschapsbeoefenaren worden beoordeeld. Daarom moet de EFSA hierbij worden betrokken.

Amendement ingediend door Alexander Stubb

Amendement 72
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 betekenis
en presentatie van gezondheidsclaims in het 
advies van de Autoriteit en de 
daaropvolgende vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen worden.

Or. en

Motivering

Het  gaat hier om de betekenis van de gezondheidsclaim en niet om een semantisch onderzoek 
van de formulering die onderzocht en goedgekeurd moet worden door de Autoriteit.
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Als het bovenstaande amendement wordt aangenomen, moet amendement 7 worden ingetrokken.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 73
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 formulering 
en presentatie van gezondheidsclaims in het 
advies van de Autoriteit en de 
daaropvolgende vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen worden. Tot de 
vergunningsprocedure moet behoren dat 
een consumentenpanel om een oordeel over 
de perceptie en het begrip van de claim 
wordt gevraagd.

Or. en

Motivering

Het is mogelijk dat consumenten de betekenis van een claim anders opvatten dan de bedoeling 
van wetenschapsbeoefenaren en/of het bedrijfsleven is. Het is daarom belangrijk een 
consumentenpanel in de vergunningsprocedure in te voeren.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 74
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, is het noodzakelijk 
dat de formulering en presentatie van 
gezondheidsclaims in het advies van de 
Autoriteit en de daaropvolgende 
vergunningsprocedure in aanmerking 
genomen worden.

Or. da

Motivering

Het is zeer belangrijk dat de goedkeuring van claims gebeurt tegen de achtergrond van een 
concrete beoordeling van de formulering en presentatie van de claim.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 75
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.

Schrappen.

Or. da

Motivering

Claims mogen niet worden goedgekeurd als de wetenschappelijke risicobeoordeling niet alle 
informatie kan leveren waarop een risicomanagementbeslissing moet worden gebaseerd. Als er 
"andere terzake dienende factoren" bij de beoordeling moeten worden betrokken, moeten deze 
factoren duidelijk worden gedefinieerd en moeten de criteria daarvoor worden vastgelegd. 
Hiermee wordt een vergelijkingsgrondslag geschapen om te bepalen of een claim moet worden 
toegestaan of verboden. Een verduidelijking van deze zaak is noodzakelijk voordat de 
aanmeldingsprocedure voor claims van kracht kan worden.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 76
Overweging 25 bis (nieuw)

(25 bis) De geregistreerde gegevens moeten 
van zodanige aard zijn dat ze dwars door de 
lidstaten kunnen worden vergeleken. 
Bedrijven die hun producten met 
gezondheidsclaims op de markt brengen, 
moeten een deel van de extra kosten voor 
de controle dragen.

Or. da

Motivering

Om een nuttig gebruik te kunnen maken van de gegevens, bijvoorbeeld bij de beoordeling en 
verbetering van het totale voedingsbeleid, moeten de gegevens dwars door de lidstaten kunnen 
worden vergeleken. Omdat mag worden verwacht dat toestemming voor het gebruiken van 
claims een economisch voordeel betekent voor bedrijven, moeten bedrijven die producten via 
claims op de markt brengen, worden aangesproken voor een deel van de kosten van de controle 
en het toezicht. Een lering van de GGO-problematiek is geweest dat er omvangrijke financiële 
middelen ter beschikking moeten staan om de noodzakelijke controle uit te voeren en dat de 
belastingbetaler moet opdraaien voor de extra onkosten.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 77
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De bepalingen van de verordening 
hebben uitsluitend betrekking op lidstaten 
die voor de inwerkingtreding 
gezondheidsclaims toestonden.

Or. da

Motivering

In bepaalde lidstaten is een verbod op gezondheidsclaims een schakel in een systeem dat een 
hoog beschermingsniveau van de consument beoogt. Voor deze lidstaten mag de verordening 
niet gelden, zodat zij vast kunnen houden aan hun verbod. Overwegingen in verband met de 
interne markt mogen geen voorrang hebben op de bescherming van de consument.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

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 op de markt worden 
gebracht en die bedoeld zijn om als zodanig 
aan de eindverbruiker te worden geleverd, 
waaronder ook voedingsmiddelen die 
onverpakt of los gestort op de markt 
worden gebracht, alsmede in de daarvoor 
gemaakte reclame. Zij is ook van toepassing 
ten aanzien van levensmiddelen bestemd 
om aan restaurants, ziekenhuizen, scholen, 
kantines en andere soortgelijke instellingen 
te worden geleverd. Deze verordening is 
niet van toepassing op handelsmerken die 
voldoen aan de bepalingen van de eerste 
Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 
december 1988 betreffende de aanpassing 
van het merkenrecht der lidstaten1, en van 
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad 
van 20 december 1993 inzake het 
Gemeenschapsmerk2.
____________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.
2 PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Or. en
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Motivering

Het waarborgen van de bescherming van de consument kan in het geval van handelsmerken 
worden bereikt bij hun registratie (overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 89/104 betreffende het 
merkenrecht). Als in de onderhavige verordening ook handelsmerken zouden worden 
meegenomen, zou dit een dubbele regelgeving betekenen: zowel op het niveau van de registratie 
van een handelmerk als op het niveau van voedings- en gezondheidsclaims.

Amendement ingediend door Mia De Vits

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, almede 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 bedoeld zijn om als zodanig aan 
de eindverbruiker te worden geleverd, 
almede 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. Deze 
verordening is niet van toepassing op 
merknamen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 89/104/EEG en Verordening 
(EG) nr. 40/94 zoals aangepast.

Or. nl

Motivering

Om de huidige merknamen te kunnen behouden en verder te gebruiken.
Om het vertrouwen van de consument te behouden. 

Amendement ingediend door Henrik Dam Kristensen

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 die gedaan 
worden in commerciële mededelingen voor 
voedingsmiddelen, en wel in de etikettering 
en presentatie van levensmiddelen die 
bestemd zijn om als zodanig aan de 
eindverbruiker te worden geleverd, met 
inbegrip van voedingsmiddelen die 
onverpakt of los gestort op de markt 
worden gebracht, alsmede in de daarvoor 
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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

Het is belangrijk alle soorten commerciële mededelingen voor voedingsmiddelen bij de 
bepalingen van onderhavige verordening op te nemen. Ook wordt ervoor gezorgd dat 
voedingsmiddelen die zonder verpakking of los gestort op de markt worden gebracht onder de 
verordening zullen vallen.

Amendement ingediend door Henrik Dam Kristensen

Amendement 81
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Een handelsmerk, merknaam of 
fantasiebenaming die verschijnt op het 
etiket, bij de presentatie of het maken van 
reclame voor een levensmiddel die de 
consument kan opvatten als een voedings-
of gezondheidsclaim mag alleen worden 
gebruikt indien vergezeld door een 
relevante daarmee verband houdende 
voedings- of gezondheidsclaim op dat etiket 
of bij die presentatie of reclame-uiting die 
voldoet aan de bepalingen van deze 
verordening. Een merknaam, handelsmerk 
of fantasiebenaming die aangeeft of 
verklaart dat het product een effect heeft op 
de gezondheid of op bepaalde ziekten dient 
derhalve te worden vergezeld van een 
gezondheidsclaim en een handelsmerk, 
merknaam of fantasiebenaming die verwijst 
naar bepaalde nutriënten en/of de 
samenstelling van het levensmiddel qua 
voedingsstoffen dient te worden vergezeld 
van een voedingsstoffenclaim. Ten aanzien 
van handelsmerken, merknamen of 
fantasiebenamingen die vóór 1 januari 
2005 bestonden, zal deze bepaling van 
toepassing zijn met ingang van [datum van 
inwerkingtreding plus twee jaar].

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat handelsmerken, merknamen of fantasiebenamingen die de consument als 
voedings- en/of gezondheidsclaim kan opvatten, ook worden geregeld overeenkomstig de 
bepalingen van de verordening.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 82
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 en Verordening (EG) nr. 
40/94 van de Raad. 
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.
2 PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Or. en

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 83
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, waarmee 
gesteld of geïmpliceerd wordt dat een 
levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft, 
met uitzondering van merknamen die reeds 
als handelsmerken zijn geregistreerd;

Or. en
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Motivering

De wetgeving inzake handelsmerken zorgt er al voor dat misleidende merken niet kunnen worden 
geregistreerd en dat namen die ten onrechte zijn geregistreerd weer verwijderd kunnen worden. 
Verder worden handelsmerken niet gezien als "claims" in de zin van de onderhavige verordening 
en zijn ze niet in strijd met de verklaarde doelstelling van het beschermen tegen misleidende 
claims. De komende richtlijn inzake oneerlijke commerciële praktijken zal ervoor zorgen dat het 
product de eventuele claims van een handelsmerk kan waarmaken. Dit is een onnodige 
duplicatie van wetgevingsbepalingen over een zaak die reeds elders is geregeld (wetgeving 
handelsmerken en richtlijn oneerlijke commerciële praktijken).

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 84
Artikel 2, lid 2, definitie (8)

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

Schrappen.

Or. nl
Motivering

Naar analogie met "oneerlijke handelspraktijken" is het belangrijk om definitie "gemiddelde 
consument"  te schrappen uit dit artikel. Het komt er in de eerste plaats op neer alle 
consumenten te beschermen tegen misleidende claims waarbij het essentieel is dat alle 
consumenten worden gedekt, waarbij terdege ook rekening wordt gehouden met de zwakke 
consument.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 85
Artikel 2, lid 2, definitie (8)

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

Schrappen.

Or. da

Motivering

De huidige definitie van het begrip "doorsnee verbruiker" is onvoldoende en daarmee 
ontoepasbaar als instrument bij het vaststellen van een verstandig kader ter beantwoording van 
de vraag wat acceptabele gezondheidsclaims zijn. Het zou verstandig zijn als er criteria waren 
als uitgangspunt voor de beoordeling van de vraag wanneer een consument als "goed 
geïnformeerd" of "kritisch" moet worden beschouwd. Het is noodzakelijk een verantwoording te 
geven van de criteria en meetmethoden waarmee de doorsnee Europese consument wordt 
gedefinieerd om te voorkomen dat bepaalde groepen consumenten om de tuin worden geleid 
terwijl men tevens zo de producenten de mogelijkheid geeft de wijze waarop consumenten 
gezondheidsclaims opvatten, te documenteren.
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Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 86
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;

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 87
Artikel 3, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) voedings- en gezondheidsclaims 
moeten stroken met de nationale 
voedingsadviezen;

Or. da

Motivering

De voedingsgewoonten zijn verschillend in de diverse lidstaten. Daarom moeten voedings- en 
gezondheidsclaims stroken met de nationale voedingsadviezen.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 88
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Voorwaarden voor het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

Or. en
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Motivering

Voedingsprofielen zijn belangrijke positieve criteria voor een eventueel gebruik van voedings- of 
gezondheidsclaims. Daarom moet in plaats van naar de beperkingen naar positieve aspecten 
worden gekeken, namelijk de voorwaarden voor het gebruik.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 89
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims 

Voorwaarden voor het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens moeten de basis vormen voor de opstelling van voedingsprofielen. 
De evaluatie van voedingsprofielen voor levensmiddelen of categorieën levensmiddelen door de 
Commissie in samenwerking met de EFSA vormt de hoeksteen van deze verordening.

Amendement ingediend door Toine Manders

Amendement 90
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims 

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

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening brengt de Commissie aan 
het Parlement en de Raad een verslag uit 
over de wenselijkheid en haalbaarheid van 
de vaststelling van voedingsprofielen als 
voorwaarde voor voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 
Het verslag komt tot stand na advies van de 
Autoriteit en in overleg met de betrokken 
partijen, met name exploitanten uit de 
voedingssector. Het verslag 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 
nutriënten in levensmiddelen en andere 
daarin vervatte substanties;

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

(c) zout/natrium. c) de algemene samenstelling van 
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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. 
Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Mocht uit het verslag de wenselijkheid en 
haalbaarheid van het vaststellen van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen blijken, dan stelt de 
Commissie, overeenkomstig artikel 251 van 
het Verdrag, een wijziging van deze 
verordening voor waarbij rekening wordt 
gehouden met het verslag en de resultaten 
van de raadplegingen, alsmede met de 
principes van subsidiariteit en 
proportionaliteit. 

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. nl

Motivering

Zowel de wenselijkheid als de haalbaarheid van het concept van voedingsprofielen als 
voorwaarde voor voedings- en gezondheidsclaims ten aanzien van levensmiddelen is bedenkelijk. 
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De categorisering van levensmiddelen met een gunstig of minder gunstig profiel snijdt geen hout 
omdat juist de verhouding waarin levensmiddelen worden geconsumeerd van doorslaggevend 
belang. De effectiviteit van voedingsprofielen als wapen in de strijd tegen zwaarlijvigheid is 
derhalve volkomen onduidelijk. Ook wetenschappelijk staat dit concept nog in de 
kinderschoenen en het is als zodanig nog nooit getest in ook maar één van de lidstaten. Tenslotte 
is de invoering van voedingsprofielen uiterst twijfelachtig, gelet op de principes van 
subsidiariteit en proportionaliteit, laat staan dat dit überhaupt een taak is van de wetgever. 

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 91
Artikel 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims 

Schrappen.

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien. De voedingsprofielen 
worden met name opgesteld aan de hand 
van de in het levensmiddel aanwezige 
hoeveelheden van de volgende nutriënten:
(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;
(b) suikers;
(c) zout/natrium.
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 
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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 invoering van voedingsprofielen als een wettelijk criterium voor de mogelijkheid claims toe 
te passen, zal leiden tot discriminatie van bepaalde productcategorieën, wat niet het geval mag 
zijn omdat alle productcategorieën een element kunnen vormen van een goed uitgebalanceerde 
voeding.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 92
Artikel 4, lid 1, alinea 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 definieert de 
Commissie, op basis van de voorstellen die 
door de EFSA zijn gedaan, overeenkomstig 
de procedure die is vastgelegd in artikel 251 
van het Verdrag de nutriënten en andere 
stoffen die vooral van belang zijn binnen 
een goed uitgebalanceerd dieet en stelt zij 
referentiewaarden voor de opgenomen 
hoeveelheden daarvan vast. 

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
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voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 93
Artikel 4, titel en lid 1, alinea 1

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Voorwaarden voor 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. 

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie, op 
basis van de voorstellen die door de EFSA 
zijn gedaan, 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. 

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens moeten de basis vormen voor de opstelling van voedingsprofielen. 
De evaluatie van voedingsprofielen voor levensmiddelen of categorieën levensmiddelen door de 
Commissie in samenwerking met de EFSA vormt de hoeksteen van deze verordening.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 94
Artikel 4, titel en lid 1, alinea 1

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Voorwaarden voor 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. 

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie, op 
basis van een voorstel van de Autoriteit en 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, 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. 

Or. en
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Motivering

Uit voorbeelden uit het buitenland blijkt dat het definiëren van voedingsprofielen een 
ingewikkelde zaak is waarvoor voldoende tijd en debat noodzakelijk zijn. Met het oog op het zeer 
politieke en technische karakter van deze kwestie, moeten zowel het Europees Parlement als de 
autoriteit bij dit proces worden betrokken.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 95
Artikel 4, titel en lid 1, alinea 1

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims

Specifieke voorwaarden voor 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.

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.

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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 96
Artikel 4, lid 1, alinea 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 de verordening legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor betreffende Europese 
dieetrichtsnoeren. Deze zullen algemene 
wenken bevatten op voedingsgebied met 
inachtneming van variaties ten aanzien van 
land, cultuur en dieet en tevens met 
inachtneming van de werkzaamheden van 
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de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
Codex Alimentarius. Binnen 24 maanden 
na de vaststelling van de Europese 
dieetrichtsnoeren stelt de Commissie,
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
voedingscriteria vast waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van voedingsprofielen moet een positief en geen negatief proces zijn en de 
richtsnoeren moeten aansluiten op internationale werkzaamheden; ze moeten volgens de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 97
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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

- a) de hoeveelheden van bepaalde 
nutriënten in levensmiddelen en andere 
daarin vervatte substanties;
- de bijdrage en het belang van het 
levensmiddel (of de categorieën 
levensmiddelen) voor een goed 
uitgebalanceerd dieet,
- de algehele samenstelling van het 
levensmiddel of de categorieën 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
nutriënten en andere stoffen waarvan het 
gunstige effect op de gezondheid 
wetenschappelijk aangetoond is, mits zij 
natuurlijk in het levensmiddel aanwezig 
zijn.

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens moeten de basis vormen voor de opstelling van voedingsprofielen. 
De evaluatie van voedingsprofielen voor levensmiddelen of categorieën levensmiddelen door de 
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Commissie in samenwerking met de EFSA vormt de hoeksteen van deze verordening.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 98
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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

Schrappen.

(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;
(b) suikers;
(c) zout/natrium

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 99
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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 met speciale 
inachtneming van:

(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

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

(b) suikers; (b) de rol en het belang van het 
levensmiddel of van bepaalde categorieën 
levensmiddelen in het dieet van de 
bevolking in het algemeen of, indien van 
toepassing, van bepaalde risicogroepen, 
waaronder kinderen. Er zal voldoende 
rekening worden gehouden met de 
voedingsgewoonten en consumptiepatronen 
in de diverse lidstaten;

(c) zout/natrium. (c) de algemene samenstelling van het 
levensmiddel en de aanwezigheid van 
nutriënten waarvan het gunstige effect op 
de gezondheid wetenschappelijk erkend is.
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Or. en

Motivering

Het doel van deze verordening is niet zelf een omschrijving te geven van de criteria voor 
voedingsprofielen. De verordening moet slechts het flexibele regelgevingskader geven voor de 
technische en wetenschappelijke definitie van voedingsprofielen, en er moet voor worden 
gezorgd dat rekening wordt gehouden met de grote variëteit aan levensmiddelen en consumenten 
die de Europese markt juist zo complex maakt.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 100
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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

Schrappen.

(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;
(b) suikers;
(c) zout/natrium

Or. en

Motivering

Voordat zij besluit tot vaststelling van voedingsprofielen moet de Commissie eerst de 
haalbaarheid van een dergelijk systeem beoordelen om ervoor te zorgen dat het objectief en 
wetenschappelijk kan worden toegepast op alle levensmiddelen en dat het de consumenten 
werkelijk zal helpen een betere keus voor hun dieet te maken, rekening houdend met de 
verschillende praktijken en tradities in de diverse lidstaten op voedingsgebied en de variërende 
behoeften van individuele personen. De beoordeling moet worden uitgevoerd door de EFSA.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 101
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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 wordt gehouden met:

(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

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

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

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

Or. en

Motivering

Het vaststellen van voedingsprofielen moet een positief en geen negatief proces zijn en de 
richtsnoeren moeten aansluiten op internationale werkzaamheden; ze moeten volgens de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 102
Artikel 4, lid 1, alinea 3

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 referentiewaarden voor de opgenomen 
hoeveelheden 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 voor de opgenomen 
hoeveelheden vraagt de Commissie de 
Autoriteit om advies en overlegt zij met de 
belanghebbende partijen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentenorganisaties.

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 103
Artikel 4, lid 1, alinea 3

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 

Het advies moet rekening houden met de
wetenschappelijke kennis omtrent de 
voeding en de betekenis daarvan voor de 
gezondheid, en met name:
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nutritioneel of fysiologisch effect bij 
chronische ziekten. 

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

- de geschiktheid van voedingsprofielen 
voor alle consumenten, ongeacht hun 
voedingsstatus.

Na ontvangst van advies van de Autoriteit 
stelt de Commissie, indien haalbaar en 
overeenkomstig de procedure die is 
vastgelegd in artikel 23, lid 2 een stelsel 
voedingsprofielen vast voor levensmiddelen 
waarvoor voedings- of gezondheidsclaims 
worden gedaan, waarbij ze met name 
rekening houdt met het volgende:
- de hoeveelheden van bepaalde nutriënten 
in levensmiddelen en andere daarin 
vervatte substanties;
- de rol en het belang van het levensmiddel 
of bepaalde categorieën levensmiddelen in 
de voeding, rekening houdend met 
verschillen in de praktijken en traditie op 
het gebied van voeding in de diverse 
lidstaten;
- de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
nutriënten waarvan wetenschappelijk 
erkend is dat zij een gevolg voor de 
gezondheid hebben.

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.

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.

Or. en

Motivering

Voordat zij besluit tot vaststelling van voedingsprofielen moet de Commissie eerst de 
haalbaarheid van een dergelijk systeem beoordelen om ervoor te zorgen dat het objectief en 
wetenschappelijk kan worden toegepast op alle levensmiddelen en dat het de consumenten 
werkelijk zal helpen een betere keus voor hun dieet te maken, rekening houdend met de 
verschillende praktijken en tradities in de diverse lidstaten op voedingsgebied en de variërende 
behoeften van individuele personen. De beoordeling moet worden uitgevoerd door de EFSA.
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Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 104
Artikel 4, lid 1, alinea 3

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. 

Or. en

Motivering

Het vaststellen van voedingsprofielen moet een positief en geen negatief proces zijn en de 
richtsnoeren moeten aansluiten op internationale werkzaamheden; ze moeten volgens de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 105
Artikel 4, lid 1, alinea 3

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.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 106
Artikel 4, lid 1, alinea 4

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

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 107
Artikel 4, lid 1, alinea 4

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

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

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens moeten de basis vormen voor de opstelling van voedingsprofielen. 
De evaluatie van voedingsprofielen voor levensmiddelen of categorieën levensmiddelen door de 
Commissie in samenwerking met de EFSA vormt de hoeksteen van deze verordening.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 108
Artikel 4, lid 1, alinea 4

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

Uitzonderingen op de verplichting zich aan 
de voedingsprofielen te houden om 
gezondheidsclaims te kunnen doen en 
aanpassingen aan relevante 
wetenschappelijke ontwikkelingen worden 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Consequente benadering en precisie.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 109
Artikel 4, lid 1, alinea 4

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

Uitzonderingen op de verplichting zich aan 
de voedingsprofielen te houden om
gezondheidsclaims te kunnen doen en 
aanpassingen aan relevante 
wetenschappelijke ontwikkelingen worden 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Voordat zij besluit tot vaststelling van voedingsprofielen moet de Commissie eerst de 
haalbaarheid van een dergelijk systeem beoordelen om ervoor te zorgen dat het objectief en 
wetenschappelijk kan worden toegepast op alle levensmiddelen en dat het de consumenten 
werkelijk zal helpen een betere keus voor hun dieet te maken, rekening houdend met de 
verschillende praktijken en tradities in de diverse lidstaten op voedingsgebied en de variërende 
behoeften van individuele personen. De beoordeling moet worden uitgevoerd door de EFSA.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 110
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, zelfs wanneer 
sommige specifieke nutriënten in een 
levensmiddel het voedingsprofiel 
overschrijden, voedings- en 
gezondheidsclaims die anderszins aan de 
bepalingen van deze verordening voldoen
toegestaan, mits informatie over het 
specifieke nutriënt dat het voedingsprofiel 
overschrijdt wordt gegeven naast de 
voedings- of gezondheidsclaim.

Or. en
Motivering

Als een belangrijke eigenschap van een levensmiddel er de oorzaak van is dat voor dit product 
een claim kan worden gedaan, dan moet deze eigenschap vermeld kunnen worden, zelfs wanneer 
een deel van een eventueel voedingsprofiel wordt overschreden. In een dergelijk geval wordt ook 
voldaan aan de vraag naar informatie over levensmiddelen en hun voedingswaarde als het 
nutriënt dat het voedingsprofiel overschrijdt duidelijk wordt vermeld naast de gezondheids- of 
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voedingsclaim.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 111
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. en
Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Toine Manders

Amendement 112
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. nl
Motivering

Het kan niet zo zijn dat de bewezen gunstige eigenschappen van een product niet vermeld zouden 
mogen worden, simpelweg omdat het product een bepaalde substantie zou bevatten welke in 
hogere mate aanwezig is dan vastgesteld in de profielen. Bijvoorbeeld, kaas heeft een gekende 
hoge hoeveelheid van het bewezen gunstig bestanddeel calcium, maar kaasproducenten lopen
het gevaar hierover niet te kunnen communiceren vanwege het vetgehalte dat de 
voedingsprofielen overschrijdt. Dit amendement garandeert dat de consument een eigen 
afweging kan maken op basis van duidelijke en eerlijke informatie inzake zijn of haar 
voedingskeuzes.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 113
Artikel 4, lid 2
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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 de 
consumenten worden geïnformeerd in 
verband met de voedings- of 
gezondheidsclaims en over de hoeveelheid 
nutriënten die de in de voedingsprofielen 
overeenkomstig lid 1 aangegeven 
hoeveelheden overschrijden. Tot dusverre 
kan worden verwezen naar de informatie 
die wordt verstrekt overeenkomstig 
Richtlijn 90/496/EEG.

Or. en

Amendement ingediend door Toine Manders

Amendement 114
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

Or. nl

Motivering

Door bier en wijn a priori uit te sluiten van voedingsclaims is het voor de consument niet 
mogelijk om op basis van juiste en volledige informatie een gefundeerde aankoopbeslissing te 
nemen. Dit is discriminatoir ten opzichte van andere levensmiddelen die bijvoorbeeld wel de 
claim "suikerarm" mogen dragen. Vandaar dat het zou moeten worden toegestaan om ook bier 
en wijn te voorzien van voedingsclaims mits zij voldoen aan de definities uit de annex.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 115
Artikel 4, lid 3

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.

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

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
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informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 116
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 dieetbeginselen die in het voorstel zijn vastgelegd.

Amendement ingediend door Phillip Whitehead

Amendement 117
Artikel 4, lid 3

3. Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van:
(a) gezondheidsclaims;

3. Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van:
(a) gezondheidsclaims, behalve wanneer 
deze boodschappen van een nationale 
autoriteit of van de Gemeenschap over de 
gevaren van alcoholmisbruik 
ondersteunen;

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

(b) voedingsclaims, tenzij ze vergezeld gaan 
van een volledige lijst ingrediënten of 
relevante informatie over allergenen.

Or. en

Motivering

De definitie van een gezondheidsclaim kan van toepassing zijn op iedere boodschap over alcohol 
en gezondheid, waardoor gezondheidswaarschuwingen in gevaar komen. Daarom is het 
noodzakelijk deze situatie te verduidelijken.
Voor sommige consumenten is het niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk voedingsinformatie 
te hebben over alcoholische dranken, bijvoorbeeld als het gaat om lijders aan coeliakie of om 
glutenvrij bier. Het moet mogelijk zijn voor alcoholische dranken voedingsclaims te doen 
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voorzover ze voldoen aan de definitie uit de bijlage, ze aan de verplichting van de 
voedingsetiketten voldoen en als ze de ingrediënten op het etiket vermelden.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 118
Artikel 4, lid 3, inleidende formule

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

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

Or. en

Motivering

Hoewel het er niet veel zijn, bestaan voedingsmiddelen met alcohol wel degelijk en deze mogen 
hier niet ontbreken.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 119
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

Motivering

Een verbod voor specifieke levensmiddelen of categorieën levensmiddelen om voedings- of 
gezondheidsclaims te doen, is niet noodzakelijk, mits ze voldoen aan de algemene beginselen 
en/of onderbouwingsvereisten van dit voorstel.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 120
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 

Schrappen.
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volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

In plaats van de consument informatie te ontzeggen over de relatieve waarde van specifieke 
voedingsmiddelen in hun dieet door middel van voedingsprofielen, moet de consument 
informatie krijgen over de voedingskenmerken van levensmiddelen, hun behoeften op 
voedingsgebied en de relatieve rol van een voedingsmiddel in hun dagelijkse dieet.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 121
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Om het verband duidelijk te maken 
tussen de voedingseigenschappen van het 
levensmiddel waarvoor een claim wordt 
gedaan en de dagelijkse voedingsbehoeften 
stelt de Commissie overeenkomstig artikel 
251 van het Verdrag op grond van het 
advies van de EFSA referentiewaarden 
voor de dagelijks opgenomen hoeveelheid 
vast.

Or. en

Motivering

Noch absolute cijfers, noch voedingsprofielen zijn voldoende om de consument informatie te 
geven over wat hij of zij nodig heeft. Daarom is het van cruciaal belang de consumenten te 
informeren over de plaats van het levensmiddel in een goed uitgebalanceerde voeding en in een 
gezonde levenswijze.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 122
Artikel 4, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. Om het verband duidelijk te maken 
tussen de voedingseigenschappen van het 
levensmiddel waarvoor een claim wordt 
gedaan en de dagelijkse voedingsbehoeften 
stelt de Commissie overeenkomstig artikel 
251 van het Verdrag op grond van het 
advies van de EFSA referentiewaarden 
voor de dagelijks opgenomen hoeveelheid 
vast voor de nutriënten vervat in 
voedingsprofielen die zijn opgesteld 
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overeenkomstig dit artikel. Etiketten 
waarop gezondheidsclaims zijn vermeld, 
moeten voor ieder nutriënt de inhoud van 
de verpakking in vergelijking tot de 
referentiewaarden voor de dagelijks 
opgenomen hoeveelheden aangeven.

Or. en

Motivering

Noch de absolute cijfers, noch het feit dat vermeld wordt dat voldaan wordt aan de vastgestelde 
voedingsprofielen zijn voldoende om de consument informatie te geven over wat hij of zij nodig 
heeft en over de vraag welk gedeelte van zijn behoefte door een levensmiddel dat hij wil kopen, 
wordt gedekt. Met dit amendement wordt getracht op intelligente wijze inhoud te geven aan de 
informatie die op de etiketten wordt vermeld.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 123
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De aanvragers moeten documentatie 
overleggen waaruit blijkt dat hun claims de 
consument werkelijk zullen helpen hun 
product te kiezen als onderdeel van een 
gezonde voeding.

Or. da

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 124
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 gegevens, 
waarbij het onderbouwingsniveau 
evenredig moet zijn aan het geclaimde 
voordeel. Indien van toepassing kunnen 
voedings- en gezondheidsclaims ook 
gebaseerd worden op en onderbouwd door 
een historisch overzicht van veilig gebruik.

Or. en

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 125
Artikel 6, lid 1
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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.

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.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 126
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 Jens-Peter Bonde

Amendement 127
Artikel 6, lid 2

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 

2. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een voedings- of 



AM\562665NL.doc 37/94 PE 355.746v02-00

NL

gezondheidsclaim doet, rechtvaardigt het 
gebruik van die claim.

gezondheidsclaim doet, moet het gebruik 
van die claim rechtvaardigen.

Or. da

Motivering

Als een levensmiddelenproducent het gebruik van een claim niet kan motiveren vanuit een 
speciale behoefte bij een bevolkingsgroep, moet een dergelijke claim niet worden goedgekeurd.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 128
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.

De Autoriteit stelt richtsnoeren op over het 
soort wetenschappelijke onderbouwing 
waarover een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf moet beschikken om 
het gebruik van een voedings- of 
gezondheidsclaim te rechtvaardigen, 
waarbij het niveau van de vereiste 
onderbouwing evenredig is aan de claim 
die wordt gedaan.

Or. en

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 129
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 
gegevens verstrekken waaruit blijkt dat aan 
deze verordening wordt voldaan. Indien een 
voedings- of gezondheidsclaim wordt 
gedaan, wordt met uitzondering van 
generieke reclame, voedingsinformatie 
worden verstrekt overeenkomstig richtlijn 
90/496/EEG.
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Voor gezondheidsclaims moet de te 
verstrekken informatie bestaan uit 
gegevens in groep 2 zoals omschreven in 
artikel 4, lid 1 van richtlijn 90/496/EEG. 
Bovendien en naargelang het geval 
moet(en) de hoeveelheid(heden) van de 
stof(fen) waarop een voedings- of 
gezondheidsclaim betrekking heeft die niet 
op het voedingsetiket verschijnt ook dicht 
bij de voedingsinformatie worden vermeld.

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.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 130
Artikel 6, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Autoriteit stelt richtsnoeren op 
over het soort wetenschappelijke 
onderbouwing waarover een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf moet beschikken 
om het gebruik van een voedings- of 
gezondheidsclaim te rechtvaardigen, 
waarbij het niveau van de vereiste 
onderbouwing evenredig is aan de claim 
die wordt gedaan.

Or. en

Motivering

De vereiste wetenschappelijk onderbouwing van de claim moet evenredig zijn aan de voordelen 
waarop de claim betrekking heeft. Bij het goedkeuren van individuele claims kijkt de EFSA naar 
de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van bepaalde stoffen/producten voor het menselijk 



AM\562665NL.doc 39/94 PE 355.746v02-00

NL

lichaam. De EFSA moet bovendien richtsnoeren ontwikkelen over de documentatie die voor het 
goedkeuringproces is vereist.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 131
Artikel 7

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 een goed uitgebalanceerd 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.

1 bis. 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 
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artikel 4.

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 Phillip Whitehead

Amendement 132
Artikel 7

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.

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.

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.

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.

Er moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen het natuurlijke gehalte en 
het toegevoegde gehalte van stoffen waarop 
deze claims betrekking hebben.

Or. en

Motivering

Een volledige voedingsetikettering is zowel bij voedings- als gezondheidsclaims noodzakelijk om 
een optimale informatie aan de consumenten te geven. Op labels wordt gewoonlijk geen 
onderscheid gemaakt tussen het natuurlijke en het toegevoegde gehalte aan bepaalde 
substanties, hetgeen echter toch een belangrijk criterium is om goed geïnformeerd een keus te 
maken wanneer de claim betrekking heeft op een bepaalde nutriënt of bepaalde nutriënten.
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Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 133
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 
gezondheidsclaim, met uitzondering van 
generieke reclame, wordt gedaan, wordt 
informatie over de voedingswaarde verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG of, in 
het geval van voedingssupplementen, 
overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG.

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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 134
Artikel 10, titel

Specifieke voorwaarden Specifieke voorwaarden voor 
gezondheidsclaims

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 1 zijn gezondheidsclaims uitsluitend toegestaan als er 
goedkeuring is gegeven overeenkomstig de bepalingen van de verordening. Deze 
goedkeuringsprocedure gaat echter te ver, aangezien deze ook betrekking heeft op erkende en 
wetenschappelijk bewezen claims die de consumenten niet misleiden. Bovendien is de beoogde 
goedkeuringsprocedure bureaucratisch, onpraktisch en, met name in het licht van de strategie 
van Lissabon, onaanvaardbaar. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten het recht 
hebben gebruik te blijven maken van gezondheidsclaims die niet zijn aangekondigd, zelfs 
wanneer ze niet zijn opgenomen in de lijst van artikel 12.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 135
Artikel 10, lid 1

1. Gezondheidsclaims zijn toegestaan als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 

1. Gezondheidsclaims zijn toegestaan als zij 
in overeenstemming zijn met de algemene 
voorschriften van bijlage II en de specifieke 



PE 355.746v02-00 42/94 AM\562665NL.doc

NL

voorschriften van dit hoofdstuk en er 
overeenkomstig deze verordening een 
vergunning voor is verleend.

voorschriften van dit hoofdstuk.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 1 zijn gezondheidsclaims uitsluitend toegestaan als er 
goedkeuring is gegeven overeenkomstig de bepalingen van de verordening. Deze 
goedkeuringsprocedure gaat echter te ver, aangezien deze ook betrekking heeft op erkende en 
wetenschappelijk bewezen claims die de consumenten niet misleiden. Bovendien is de beoogde 
goedkeuringsprocedure bureaucratisch, onpraktisch en, met name in het licht van de strategie 
van Lissabon, onaanvaardbaar. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten het recht 
hebben gebruik te blijven maken van gezondheidsclaims die niet zijn aangekondigd, zelfs 
wanneer ze niet zijn opgenomen in de lijst van artikel 12.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 136
Artikel 10, lid 2

2. Gezondheidsclaims zijn alleen 
toegestaan als op het etiket de volgende 
informatie wordt aangebracht:
(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 
gebruiken in hoeveelheden die een risico 
voor de gezondheid kunnen inhouden.

2. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
gezondheidsclaims willen maken die niet 
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 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. De 
kennisgeving en de documenten ter 
onderbouwing van de claim worden aan de 
Commissie voor een besluit voorgelegd. In 
het  geval dat een claim wordt verworpen, 
wordt de fabrikant of importeur van het 
product gevraagd de claim binnen een 
passend tijdsbestek op etiketten en in de 
reclame-uitingen te wijzigen of weg te 
laten.

Or. en



AM\562665NL.doc 43/94 PE 355.746v02-00

NL

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 1 zijn gezondheidsclaims uitsluitend toegestaan als er 
goedkeuring is gegeven overeenkomstig de bepalingen van de verordening. Deze 
goedkeuringsprocedure gaat echter te ver, aangezien deze ook betrekking heeft op erkende en 
wetenschappelijk bewezen claims die de consumenten niet misleiden. Bovendien is de beoogde 
goedkeuringsprocedure bureaucratisch, onpraktisch en, met name in het licht van de strategie 
van Lissabon, onaanvaardbaar. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten het recht 
hebben gebruik te blijven maken van gezondheidsclaims die niet zijn aangekondigd, zelfs 
wanneer ze niet zijn opgenomen in de lijst van artikel 12.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 137
Artikel 10, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) indien van toepassing, een 
waarschuwing tegen potentiële 
bijwerkingen bij consumptie.

Or. da

Motivering

Producten kunnen worden verrijkt met vitaminen, die bij bepaalde groepen personen 
bijwerkingen kunnen vertonen. Ter waarborging van een hoog beschermingsniveau voor de 
consumenten moet hierop worden gewezen. Zo worden bijvoorbeeld aan het boterproduct Becel 
proactief plantensterolen toegevoegd die de opname van cartenoïden (voorstadium van vitamine 
A) en in vet oplosbare vitaminen belemmeren en het cholesterolniveau verlagen, ook bij 
personen die geen verhoogd cholesterolniveau hebben.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 138
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Schrappen.
1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:
(a) claims met betrekking tot algemene, 
niet-specifieke voordelen van de nutriënt of 
het levensmiddel voor de gezondheid en/of 
het welzijn;
(b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of gedragsfuncties;
(c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
-beheersing, de snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
nuttigen van het levensmiddel, een 
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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

Dit is een bovenmatig 'zware' bepaling, die niet strookt met wetgeving van de lidstaten, zoals de 
campagne 5-per-dag voor fruit en groente van het Britse ministerie van Volksgezondheid. 
Daarnaast is artikel 11 onnodig omdat alle claims vooraf moeten worden goedgekeurd.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 139
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Schrappen.
1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:
(a) claims met betrekking tot algemene, 
niet-specifieke voordelen van de nutriënt of 
het levensmiddel voor de gezondheid en/of 
het welzijn;
(b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of gedragsfuncties;
(c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering of 
-beheersing, de snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
nuttigen van het levensmiddel, een 
vermindering van het hongergevoel, een 
versterking van het gevoel van verzadiging, 
of beperking van de in de voeding 
beschikbare energie;
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(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

Dit artikel moet worden geschrapt omdat het bepalingen bevat die tot ongegronde discriminatie 
van bepaalde gezondheidsclaims leiden.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 140
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het doen van bepaalde 
gezondheidsclaims

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.

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;

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;
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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.
2 bis. De volgende gezondheidsclaims zijn 
slechts aanvaardbaar, indien zij 
uitdrukkelijk in artikel 10, lid 1, artikel 12 
of 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;

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 ter. Claims waarin wordt verwezen naar de 
aanbevelingen of medische opinies 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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 141
Artikel 11, lid 1

1. De volgende impliciete 1. De volgende impliciete 
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gezondheidsclaims zijn niet toegestaan: 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 zijn;

(b) claims met betrekking tot psychologische
functies of gedragsfuncties;

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

(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 
wetenschappelijk onderbouwd zijn;

(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 Simon Coveney

Amendement 142
Artikel 11, lid 1

1. De volgende impliciete 1. De volgende impliciete 
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gezondheidsclaims zijn niet toegestaan: 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 zijn;

(b) claims met betrekking tot psychologische 
functies of gedragsfuncties;

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

(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 
wetenschappelijk onderbouwd zijn;

(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.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 143
Artikel 11, titel en lid 1

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het doen van bepaalde
gezondheidsclaims

1. De volgende impliciete
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende gezondheidsclaims zijn niet 
toegestaan:
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(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 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;

(c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot de snelheid of de mate 
van gewichtsvermindering;

(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.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijzigingen zorgen voor voldoende flexibiliteit om alle misleidende claims die 
dit artikel beoogt te verbieden, af te dekken, zonder daarbij te veel op details in te gaan.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 144
Artikel 11, lid 1

1. De volgende impliciete 
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende impliciete 
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 
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;

(b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of gedragsfuncties;

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

(b) 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, of 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.

Or. en

Motivering

Flexibiliteit, teneinde aan te sluiten bij de situatie op de markt, en consistentie met de 
amendementen op lid 1.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 145
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. 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

In de door de Commissie voorgelegde vorm zou de tekst ertoe leiden dat logo's van 
liefdadigheidsinstellingen niet langer op verpakkingen van levensmiddelen mogen voorkomen. 
Liefdadigheidsinstellingen zouden ook geen gelden meer kunnen genereren voor 
gezondheidsonderzoek, voorlichting en zorg. Dit amendement beoogt hier iets aan te doen.
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Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 146
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 
belanghebbende partijen uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Voor het definiëren van richtsnoeren voor de toepassing van artikel 11 is specifieke kennis 
vereist. Daarnaast moeten belanghebbenden en consumenten ook worden geraadpleegd met het 
oog op de praktische toepasbaarheid van de verordening: raadpleging van deze groepen zorgt 
voor 'contact' met de realiteit van de markt.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 147
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 
algemeen 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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 148
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 
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 
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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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 149
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 aanvaarde wetenschappelijke inzichten 
en door de gemiddelde consument goed 
begrepen worden, toegestaan als het 
verband tussen het voedingsmiddel of een 
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 Edit Herczog

Amendement 150
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 

1. In afwijking van de 
vergunningsprocedure van artikel 10, lid 1, 
zijn gezondheidsclaims, inclusief bewezen 
ziekterisicoreductieclaims, 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 
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goed begrepen worden, toegestaan als zij in 
de in lid 2 bedoelde lijst zijn opgenomen.

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

Or. en

Motivering

Een lijst van bewezen claims zal de bureaucratische last van het voorstel voor een verordening 
voor kleine en middelgrote ondernemingen ten gevolg van zware vergunningsdossiers, 
reduceren. Ook de lasten voor de Autoriteit zullen door een dergelijke last worden 
teruggedrongen. Om de lijst echter zo volledig mogelijk te laten zijn, moeten niet alleen lidstaten 
voorstellen kunnen doen, maar ook de belanghebbenden (d.w.z. consumentengroepen en de 
bedrijfstak).

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 151
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 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.

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

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

Or. en
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Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 152
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 
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

Motivering

Een lijst van bewezen claims zal de bureaucratische last van het voorstel voor een verordening 
voor kleine en middelgrote ondernemingen ten gevolg van zware vergunningsdossiers, 
reduceren. Ook de lasten voor de Autoriteit zullen door een dergelijke last worden 
teruggedrongen. Om de lijst echter zo volledig mogelijk te laten zijn, moeten niet alleen lidstaten 
voorstellen kunnen doen, maar ook de belanghebbenden (d.w.z. consumentengroepen en de 
bedrijfstak).

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 153
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, 
bedoelde procedure. 

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

Or. en
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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 Othmar Karas

Amendement 154
Artikel 12, lid 3

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

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 155
Artikel 13, lid 2

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.

Schrappen.

Or. da

Motivering

De claim is misleidend wanneer meerdere risicofactoren van groot en/of groter belang zijn in 
het geval van ziekten.



PE 355.746v02-00 56/94 AM\562665NL.doc

NL

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 156
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, in het geval van 
gezondheidsclaims die niet onder het 
toepassingsgebied van artikel 12 vallen en 
ziekterisicoreductieclaims, wordt een 
aanvraag ingediend 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 aanvraag. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanvraag vermeld;

(b) stelt de lidstaten en de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanvraag en 
stelt de aanvraag en eventuele door de 
aanvrager verstrekte aanvullende 
informatie te hunner beschikking;
(c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

Or. en

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 157
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, letters b) en c) moeten worden geschrapt met het oog op 
geheimhouding van de aanvraag tot het moment dat een besluit is genomen. Transparantie en 
het recht op informatie worden gewaarborgd door het bepaalde in artikel 15, de leden 5 en lid 6.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 158
Artikel 14, lid 1, letter (b)
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(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

Om redenen van concurrentiebescherming en steun voor innovatie heeft het geen zin alle 
lidstaten inzage in de dossiers te geven en/of het grote publiek toegang tot een samenvatting.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 159
Artikel 14, lid 1, letter (c)

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

Schrappen.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 14, lid 1, letters b en c, moeten worden geschrapt met het oog op 
geheimhouding van de aanvraag tot het moment dat een besluit is genomen. Transparantie en 
het recht op informatie worden gewaarborgd door het bepaalde in artikel 15, de leden 5 en lid 6.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 160
Artikel 14, lid 1, letter (c)

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

Schrappen.

Or. en

Motivering

Om redenen van concurrentiebescherming en steun voor innovatie heeft het geen zin alle 
lidstaten inzage in de dossiers te geven en/of het grote publiek toegang tot een samenvatting.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 161
Artikel 14, lid 2, letter (c)

(c) een verslag van de verrichte onderzoeken 
met betrekking tot de gezondheidsclaim, met 
inbegrip van, voorzover beschikbaar, 
onafhankelijke, collegiaal getoetste studies 

(c) een verslag van de verrichte onderzoeken 
met betrekking tot de gezondheidsclaim, met 
inbegrip van, voorzover beschikbaar, 
onafhankelijke, collegiaal getoetste studies 
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die zijn verricht en andere documentatie 
waaruit blijkt dat de claim aan de criteria 
van deze verordening voldoet;

die zijn verricht en andere documentatie, 
inclusief documentatie met betrekking tot 
de perceptie van de consument van de 
claim, waaruit blijkt dat de claim aan de 
criteria van deze verordening voldoet;

Or. da

Motivering

Er bestaan nauwelijks studies over de perceptie van consumenten in de lidstaten van de 
verschillende soorten claims. Hier moet iets aan worden gedaan. Als producenten niet kunnen 
aantonen dat consumenten de claim begrijpen en het product derhalve kunnen gebruiken zoals 
het was bedoeld, heeft het geen zin dat of de consument of de producent een vergunning voor een 
dergelijke claim aanvraagt. Het is in eerste instantie de taak van de aanvrager dergelijke 
informatie te leveren en studies te verrichten.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 162
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, in voorkomend geval 
met inbegrip van specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. en

Motivering

De samenhang tussen de wetenschappelijke onderbouwing en de betekenis van een claim moet 
onderworpen zijn aan goedkeuring, maar het is van essentieel belang dat de producenten een 
zekere mate van flexibiliteit krijgen voor de verstrekking van informatie over de claim.
De tekst van het voorstel van de Commissie houdt hier geen rekening mee.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 163
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 formulering 
van de claim, in alle talen van de 
Gemeenschap, alsmede, in voorkomend 
geval, specifieke voorwaarden voor het 
gebruik ervan;

Or. en
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Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 164
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) de essentiële elementen van de claim, in 
alle talen van de Gemeenschap, alsmede, in 
voorkomend geval, specifieke voorwaarden 
voor het gebruik ervan;

Or. en

Motivering

Er zijn geen gegronde redenen voor het vereiste dat de aanvrager de tekst van de claim in alle 
talen van de Gemeenschap moet leveren. Het beschrijven van de belangrijkste elementen van een 
claim volstaat. Bij de toepassing van een claim in afzonderlijke lidstaten zullen de producenten 
kijken naar de perceptie van de consument en de tekst aanpassen met het oog op een optimale 
informatieverschaffing met betrekking tot de voordelen van een bepaald product.

Amendement ingediend door Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Amendement 165
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) de essentiële elementen van de 
formulering van de claim, in alle talen van 
de Gemeenschap, alsmede, in voorkomend 
geval, specifieke voorwaarden voor het 
gebruik ervan;

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde procedure houdt geen rekening met wijzigingen in de kennis 
en de perceptie van de consument (die per definitie niet kunnen worden voorspeld). Het zou ook 
tot situaties kunnen leiden waarin producenten een vergunning aanvragen voor een andere 
formulering voor een verband waarvoor reeds een vergunning is verstrekt, hetgeen tot onnodig 
extra werk voor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid leidt.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 166
Artikel 14, lid 2, letter (f)

(f) een samenvatting van het dossier. (f) wetenschappelijke gegevens die verband 
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houden met de aard van de geclaimde 
voordelen.

Or. en

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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 167
Artikel 14, lid 2, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) een samenvatting van het dossier

Or. en

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 Othmar Karas

Amendement 168
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. Aanvragers 
hebben het recht hun aanvraag voor de 
Autoriteit te verdedigen en het recht 
aanvullende gegevens te verschaffen tijdens 
de beoordeling van het dossier door de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 169
Artikel 14, lid 4

4. Vóór de datum van toepassing van deze 
verordening brengt de Autoriteit brengt 

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

uitvoerige richtsnoeren uit voor het opstellen 
en indienen van aanvragen. Aanvragers 
hebben het recht hun aanvraag voor de 
Autoriteit te verdedigen en 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 Othmar Karas

Amendement 170
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 drie maanden 
vanaf de datum van ontvangst van een 
geldige aanvraag in acht. Die termijn wordt 
verlengd indien de Autoriteit de aanvrager 
overeenkomstig lid 2 om aanvullende 
informatie verzoekt.

Or. en

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 171
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 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

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 172
Artikel 15, lid 2
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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 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 Othmar Karas

Amendement 173
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 kennis 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.

Or. en

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 174
Artikel 15, lid 3, letter (a)

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

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

Or. en

Motivering

Beoogd wordt het dossier een bredere basis te geven dan alleen wetenschappelijke gegevens; 
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vandaar dat hier sprake is van wetenschappelijke kennis.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 175
Artikel 15, lid 3, 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
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 Othmar Karas

Amendement 176
Artikel 15, lid 3, 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 
voorgestelde gezondheidsclaim;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Amendement 177
Artikel 15, lid 3, 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. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde procedure houdt geen rekening met wijzigingen in de kennis 
en de perceptie van de consument (die per definitie niet kunnen worden voorspeld). Het zou ook 
tot situaties kunnen leiden waarin producenten een vergunning aanvragen voor een andere 
formulering voor een verband waarvoor reeds een vergunning is verstrekt, hetgeen tot onnodig 
extra werk voor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid leidt.
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Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 178
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

De aanvrager moet het recht hebben beroep aan te tekenen tegen een negatieve of 
voorwaardelijke positieve beoordeling van een claim.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 179
Artikel 18, lid 2, letter (c)

(c) een lijst van afgewezen 
gezondheidsclaims.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De publicatie van een lijst van afgewezen claims is nadelig in verband met overwegingen 
betreffende de bescherming van eerlijke concurrentie en het innovatief vermogen van het 
bedrijfsleven.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 180
Artikel 19

Gegevensbescherming Vertrouwelijkheid
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 aanvrager kan aangeven welke 
krachtens deze verordening ingediende 
gegevens en informatie vertrouwelijk 
dienen te worden behandeld aangezien de 
openbaarmaking van die gegevens en 
informatie een aanzienlijke nadelige 
invloed kan hebben op zijn 
concurrentiepositie. In dit geval moeten 
verifieerbare redenen worden aangevoerd.

(a) de eerdere aanvrager bij de eerdere 



AM\562665NL.doc 65/94 PE 355.746v02-00

NL

aanvraag heeft aangegeven dat de 
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie door eigendomsrechten 
beschermd waren, en 
(b) de eerdere aanvrager ten tijde van de 
eerdere aanvraag het exclusieve recht had 
om naar de desbetreffende gegevens te 
verwijzen, en
(c) de gezondheidsclaim niet goedgekeurd 
had kunnen worden wanneer de eerdere 
aanvrager de desbetreffende gegevens niet 
verstrekt had.
2. Tot het eind van de in lid 1 bedoelde 
periode van zeven jaar hebben latere 
aanvragers niet het recht om te verwijzen 
naar gegevens waarvan een eerdere 
aanvrager heeft aangegeven dat zij door 
eigendomsrechten beschermd zijn, behalve 
indien de Commissie besluit dat de 
vergunning verleend kon worden of had 
kunnen worden zonder dat de 
desbetreffende gegevens waren verstrekt.

2. De Commissie stelt na overleg met de 
aanvrager vast welke gegevens en 
informatie, met uitzondering van de in lid 3 
genoemde gegevens en informatie, 
vertrouwelijk moeten worden behandeld en 
brengt de aanvrager op de hoogte van haar 
beslissing.
3. De volgende gegevens en informatie 
worden niet als vertrouwelijk beschouwd:

(a) benaming en essentiële kenmerken van 
het levensmiddel dat eigenschappen bezit 
die van invloed zijn op de gezondheid;
(b) de conclusies van de onderzoeken die 
zijn uitgevoerd op modellen in vitro, dieren 
en mensen, die van belang zijn voor de 
evaluatie van de gevolgen van het 
levensmiddel en de bestanddelen daarvan 
op de menselijke voeding en gezondheid;
(c) methoden voor detectie en
kwantificering van wezenlijke kenmerken 
van het levensmiddel of bestanddelen 
daarvan, die nodig kunnen zijn ten behoeve 
van officiële controle.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 
verstrekt de Autoriteit op verzoek alle 
informatie waarover zij beschikt aan de 
Commissie en de lidstaten, inclusief 
gegevens en informatie die krachtens lid 2 
als vertrouwelijk zijn aangemerkt.
5. De Autoriteit past de beginselen toe van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
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de Raad en de Commissie1, wanneer zij 
aanvragen behandelt voor toegang tot 
documenten die in haar bezit zijn. 
6. De lidstaten, de Commissie en de 
Autoriteit behandelen alle krachtens lid 2 
als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en 
informatie vertrouwelijk, behalve indien 
het gaat om gegevens en informatie die 
openbaar moet worden gemaakt ter 
bescherming van de volksgezondheid. De 
lidstaten behandelen aanvragen voor 
toegang tot documenten die zij krachtens 
deze verordening hebben ontvangen, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001.
7. Indien een aanvrager een aanvraag 
intrekt of heeft ingetrokken, respecteren de 
lidstaten, de Commissie en de Autoriteit de 
vertrouwelijkheid van de commerciële en 
industriële gegevens en informatie, met 
inbegrip van gegevens en informatie over 
onderzoek en ontwikkeling alsmede 
informatie over de vertrouwelijkheid 
waarvan de Commissie en de aanvrager 
van mening verschillen.
________________
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Stubb

Amendement 181
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
Vertrouwelijkheid

1. De aanvrager kan aangeven welke 
krachtens deze verordening ingediende 
gegevens en informatie vertrouwelijk 
dienen te worden behandeld aangezien de 
openbaarmaking van die gegevens en 
informatie een aanzienlijke nadelige 
invloed kan hebben op zijn 
concurrentiepositie. In dit geval moeten 
verifieerbare redenen worden aangevoerd.
2. De Commissie stelt na overleg met de 
aanvrager vast welke gegevens en 
informatie, met uitzondering van de in lid 3 
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genoemde gegevens en informatie, 
vertrouwelijk moeten worden behandeld en 
brengt de aanvrager op de hoogte van haar 
beslissing.
3. De volgende gegevens en informatie 
worden niet als vertrouwelijk beschouwd:
(a) benaming en essentiële kenmerken van 
het levensmiddel dat eigenschappen bezit 
die van invloed zijn op de gezondheid;
(b) de conclusies van de onderzoeken die 
zijn uitgevoerd op modellen in vitro, dieren 
en mensen, die van belang zijn voor de 
evaluatie van de gevolgen van het 
levensmiddel en de bestanddelen daarvan 
op de menselijke voeding en gezondheid;
(c) methoden voor detectie en 
kwantificering van wezenlijke kenmerken 
van het levensmiddel of bestanddelen 
daarvan, die nodig kunnen zijn ten behoeve 
van officiële controle.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 
verstrekt de Autoriteit op verzoek alle 
informatie waarover zij beschikt aan de 
Commissie en de lidstaten, inclusief 
gegevens en informatie die krachtens lid 2 
als vertrouwelijk zijn aangemerkt.
5. De Autoriteit past de beginselen toe van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 30 
mei 2001 inzake de toegang van het 
publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie1, 
wanneer zij aanvragen behandelt voor 
toegang tot documenten die in haar bezit 
zijn.
6. De lidstaten, de Commissie en de 
Autoriteit behandelen alle krachtens lid 2 
als vertrouwelijk aangemerkte gegevens 
en informatie vertrouwelijk, behalve 
indien het gaat om gegevens en 
informatie die openbaar moet worden 
gemaakt ter bescherming van de 
volksgezondheid. De lidstaten behandelen 
aanvragen voor toegang tot documenten 
die zij krachtens deze verordening hebben 
ontvangen, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
1049/2001.
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7. Indien een aanvrager een aanvraag 
intrekt of heeft ingetrokken, respecteren 
de lidstaten, de Commissie en de 
Autoriteit de vertrouwelijkheid van de 
commerciële en industriële gegevens en 
informatie, met inbegrip van gegevens en 
informatie over onderzoek en 
ontwikkeling alsmede informatie over de 
vertrouwelijkheid waarvan de Commissie 
en de aanvrager van mening verschillen.
________________
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Or. en

Motivering

Ter stimulering van investeringen in onderzoek, bevordering van innovatie en waarborging van 
een eerlijke mededinging is een adequate databescherming noodzakelijk. In de praktijk zal het 
exclusieve recht op vertrouwelijkheid van de eigendomsrechten niet altijd voldoende zijn omdat 
klinische proeven in de regel met derde partijen, zoals universiteiten, worden uitgevoerd. 
Meestal staan fabrikanten universiteiten toe de gegevens te gebruiken voor opleiding, publicatie 
en verder onderzoek.
***Indien dit amendement wordt aangenomen, moet amendement 33 worden ingetrokken.***

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 182
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
Gegevensbescherming

1. De wetenschappelijke gegevens en de 
andere informatie in het dossier van de 
aanvraag overeenkomstig artikel 10 die 
beschermd zijn uit hoofde van artikel 19, 
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.
2. Na het verstrijken van de periode van 
zeven jaar mogen de resultaten van de hele 
of een gedeelte van de evaluatie die 
gehouden is op basis van de 
wetenschappelijke gegevens en de andere 
informatie in het dossier van de aanvraag 
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door de Autoriteit ten behoeve van latere 
aanvragers worden gebruikt.

Or. en

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 183
Artikel 19 ter (nieuw)

Artikel 19 ter
Respectering van verworven rechten

De indiening van een aanvraag, de 
bevestiging van ontvangst ervan of de 
toekenning van een vergunning voor een 
claim 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. en

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 184
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 
vormen die niet staan vermeld in Bijlage II 
van genoemde richtlijn, mits:
a) de vitamine of het mineraal in kwestie 
gebruikt wordt in één of meerdere 
levensmiddelenadditieven die op 12 juli 
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2002 op de communautaire markt werden 
aangeboden, en
b) 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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 185
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

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 186
Artikel 22, lid 1

1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen een claim niet aan 
deze verordening voldoet of de in artikel 7
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat het 
gebruik van die claim op zijn grondgebied 
tijdelijk opschorten. Hij stelt de andere 
lidstaten en de Commissie daarvan in 
kennis onder vermelding van de redenen 
voor de opschorting. 

1. In het kader van artikel 12, lid 3, 
wanneer een lidstaat gegronde redenen heeft 
om aan te nemen een claim niet aan deze 
verordening voldoet of de in artikel 6 
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat 
vragen aan de Commissie om de geldigheid 
te onderzoeken van de bewering in de 
etikettering, de presentatie en de reclame 
van het voedingsmiddel waarvan sprake.
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Hij stelt de andere lidstaten en de operator 
daarvan in kennis en verklaart zijn vraag. 
De lidstaat mag het gebruik van de 
bewering niet opschorten tot de Commissie 
een beslissing heeft genomen 
overeenkomstig de procedure bepaald in 
artikel 23 van deze verordening.

Or. nl

Motivering

Een realistische aanpak is van belang.
Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 187
Artikel 22, lid 3

3. De in lid bedoelde lidstaat kan de 
opschorting handhaven tot hem kennis is 
gegeven van het in lid 2 bedoelde besluit.

Schrappen.

Or. nl

Motivering

Een realistische aanpak is van belang.
Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 188
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 
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 alsmede met betrekking tot 
eventuele problemen bij de toepassing van 
artikel 1, lid 4 bis, samen met een voorstel 
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voor wijzigingen indien dat nodig is.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Stubb

Amendement 189
Artikel 25 bis (nieuw)

Artikel 25 bis
Overgangsperiode

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

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang een overgangsperiode op te nemen waarbinnen bestaande, op 
wetenschappelijke inzichten gebaseerde, wettige claims gebruikt kunnen blijven worden tot het 
moment dat zij onder het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening worden gebracht.
***Indien dit amendement wordt aangenomen, moet amendement 40 worden ingetrokken.***

Amendement ingediend door Simon Coveney

Amendement 190
Artikel 25 ter (nieuw)

Artikel 25 ter
Overgangsmaatregelen

Gezondheidclaims voor voeding afgestemd 
op grote spierinspanning die in 
overeenstemming met de nationale 
voorschriften gebruikt zijn voor de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
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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 
levensmiddelen1, is goedgekeurd.
____________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Or. en

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 Christopher Heaton-Harris

Amendement 191
Artikel 25 ter (nieuw)

Artikel 25 ter
Overgangsmaatregelen

Gezondheidclaims voor voeding afgestemd 
op grote spierinspanning die in 
overeenstemming met de nationale 
voorschriften gebruikt zijn voor de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
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 
levensmiddelen1, is goedgekeurd.
____________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Or. en

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 
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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 Othmar Karas

Amendement 192
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 elfde 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 
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 
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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

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 193
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 
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 
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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 Simon Coveney

Amendement 194
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "LAGE ENERGETISCHE WAARDE")

HOGE ENERGETISCHE WAARDE
Een claim dat een levensmiddel 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) 
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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 
(ook met de definitie in artikel 2, lid 4) moeten in de bijlage ook claims voor een verhoogde 
energetische waarde worden opgenomen.

Amendement ingediend door Christopher Heaton-Harris

Amendement 195
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "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 
(ook met de definitie in artikel 2, lid 4) moeten in de bijlage ook claims voor een verhoogde 
energetische waarde worden opgenomen.
Producten met een hoge energetische waarde worden bijvoorbeeld gebruikt door mensen die 
zwaar handwerk verrichten of een actief leven leiden (wandelaars, bergbeklimmers, enz.). Ze 
worden ook gebruikt door diabetici om hun bloedsuikerspiegel snel te stabiliseren.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 196
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "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
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Motivering

Dit amendement zorgt voor consistentie tussen de bijlage en artikel 2, lid 4, letter a doordat het 
verwijst naar de energetische waarde die een product zowel in 'verlaagde' als in 'verhoogde' 
mate levert.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 197
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

VETARM

Een claim dat een levensmiddel vetarm is en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
vetgehalte van het product maximaal 
3 g/100 g of 1,5 g/100 ml bedraagt 
(1,8 g/100 ml voor halfvolle melk). In geval 
van levensmiddelen die van nature vetarm 
zijn, mogen de woorden "van nature" in de 
claim worden opgenomen.

Een claim dat een levensmiddel vetarm is en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
vetgehalte van het product maximaal 
3 g/100 g of 1,5 g/100 ml bedraagt 
(1,8 g/100 ml voor halfvolle melk). In geval 
van levensmiddelen die van nature vetarm 
zijn, mogen de woorden "van nature" in de 
claim worden opgenomen.

Deze claim geldt onverminderd de term 
"vetarm" als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EG) 2991/94.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) 2991/94 van de Raad stelt de beginselen vast op grond waarvan voor een 
product de claim 'vetarm' mag worden gedaan. Zonder de toevoeging in dit amendement zou de 
claim krachtens de ontwerpverordening niet stroken met het bepaalde in de genoemde 
verordening - een wetsbesluit van hetzelfde niveau - en de consument misleiden en verhinderen 
bij zijn keuze voor een vet product met een lager vetgehalte.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 198
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN

VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN Schrappen.
Een claim dat een levensmiddel vrij van 
verzadigde vetten is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het gehalte aan 
verzadigde vetten van het product 
maximaal 0,1 g/100 g of ml bedraagt.



AM\562665NL.doc 79/94 PE 355.746v02-00

NL

In geval van levensmiddelen die van nature 
vrij zijn van verzadigde vetten, mogen de 
woorden "van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Producten andere dan vette producten hebben soms vergezochte claims (bijv. 'vetarm' of 
'vetvrij') waaraan vette producten helemaal niet kunnen voldoen. Zelfs koolzaadolie (dat een 
laag erucazuurgehalte heeft) overschrijdt de norm zeven keer, olijfolie zelfs 14 keer.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 199
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

NATUURLIJKE BRON VAN VITAMINEN EN/OF MINERALEN

NATUURLIJKE BRON VAN 
VITAMINEN EN/OF MINERALEN

BRON VAN VITAMINEN EN/OF 
MINERALEN

Een claim dat een levensmiddel een 
natuurlijke bron van vitaminen en/of 
mineralen is en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
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 
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 
voedingsreferentiewaarde per 100 g (vaste 
stoffen) en 7,5% van de 
voedingsreferentiewaarde per 100 ml 
(vloeistoffen) of 5% van de 
voedingsreferentiewaarde per 100 kcal 
(12% van voedingsreferentiewaarde 1MJ) 
of 15% van de voedingsreferentiewaarde 
per portie.
In het geval van voedingsmiddelen die een 
natuurlijke bron van vitaminen en/of mineralen 
zijn, mogen de termen "natuurlijk"/"natuurlijke" 
in de claim worden gebruikt.

Or. en

Motivering

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius, die het uitgangspunt is voor internationale 
levensmiddelennormen, moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving inzake het gebruik van 
claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie:
a) claims met termen als "verlaagd" en "verhoogd" moeten stoelen op een verschil van 25% ten 
opzichte van het referentieproduct;
b) het gebruik van claims met de term "bron" moet geharmoniseerd worden met de Codex 
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Alimentarius;
c) de inhoud van de claim moet betrekking hebben op natrium en niet op zout;
d) claims met de termen "bron" en "hoog" met betrekking tot vitaminen en mineralen in 
vloeistoffen moeten gebaseerd zijn op 7,5% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, 
respectievelijk 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 200
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

VERRIJKT MET VITAMINEN EN/OF MINERALEN

VERRIJKT MET VITAMINEN EN/OF 
MINERALEN

MET TOEGEVOEGDE VITAMINEN 
EN/OF MINERALEN

Een claim dat een levensmiddel verrijkt is 
met vitaminen en/of mineralen en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
product vitaminen en/of mineralen minimaal 
in een significante hoeveelheid zoals 
omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG bevat.

Een claim dat aan een levensmiddel 
vitaminen en/of mineralen zijn toegevoegd 
en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
product vitaminen en/of mineralen minimaal 
in een significante hoeveelheid zoals 
omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG bevat.

Or. en

Motivering

Indien de term "toegevoegd" wordt gebruikt i.p.v. "verrijkt" wordt de consument minder 
beïnvloed en is hij dus vrijer in zijn keuze voor het ene dan wel het andere product. Net zoals de 
consument geïnformeerd kan worden over het feit of een hoog gehalte aan vitaminen en/of 
mineralen een natuurlijke stof in een voedingsmiddel is, heeft de consument ook het recht te 
weten of een hoog gehalte aan vitaminen en/of mineralen aan het product is toegevoegd.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik
Amendement 201

Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor
VERRIJKT MET VITAMINEN EN/OF MINERALEN

VERRIJKT MET VITAMINEN EN/OF 
MINERALEN

Schrappen.

Een claim dat een levensmiddel verrijkt is 
met vitaminen en/of mineralen en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
product vitaminen en/of mineralen 
minimaal in een significante hoeveelheid 
zoals omschreven in de bijlage bij Richtlijn 
90/496/EEG bevat.
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Or. en

Motivering

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius, die het uitgangspunt is voor internationale 
levensmiddelennormen, moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving inzake het gebruik van 
claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie: a) claims met termen als "laag cholesterol" en 
"cholesterolvrij" moeten in de claims worden opgenomen; b) het gebruik van claims met de term 
"bron" moet geharmoniseerd worden met de Codex Alimentarius, terwijl de term "verrijkt" als 
een additioneel synonime wordt gebruikt; c) claims met de termen "bron" en "hoog" met 
betrekking tot vitaminen en mineralen in vloeistoffen moeten gebaseerd zijn op 7,5% van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, respectievelijk 15% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 202
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor
RIJK AAN VITAMINEN EN/OF MINERALEN

Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
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 ten minste 
tweemaal de onder "bron van vitaminen en 
mineralen" bedoelde hoeveelheid bevat.

Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
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 ten minste 
tweemaal de onder "bron van vitaminen en 
mineralen" bedoelde hoeveelheid bevat.

In geval van levensmiddelen die van nature 
rijk zijn aan vitaminen en/of mineralen, 
mogen de woorden "van nature" in de claim 
worden opgenomen.

In geval van levensmiddelen die van nature 
rijk zijn aan vitaminen en/of mineralen, 
mogen de woorden "van nature" in de claim 
worden opgenomen. Indien een 
levensmiddel een hoog gehalte aan 
vitaminen en/of mineralen heeft ten gevolg 
van toevoeging daarvan aan het product, 
moet de term "toegevoegd" in de claim
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Indien de term "toegevoegd" wordt gebruikt i.p.v. "verrijkt", is de consument vrijer in zijn 
beoordeling of dit positief is of niet. Net zoals de consument geïnformeerd kan worden over het 
feit of een hoog gehalte aan vitaminen en/of mineralen een natuurlijke stof in een 
voedingsmiddel is, heeft de consument ook het recht te weten of een hoog gehalte aan vitaminen 
en/of mineralen aan het product is toegevoegd.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 203
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor
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VERHOOGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE MACRONUTRIËNT)

VERHOOGD GEHALTE AAN (NAAM 
VAN DE MACRONUTRIËNT)

VERHOOGD GEHALTE AAN (NAAM 
VAN DE NUTRIËNT OF ANDERE 
STOF)

Een claim dat een levensmiddel een 
verhoogd gehalte aan een of meer nutriënten 
heeft en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis 
zal hebben, mag alleen worden gedaan als 
het product voldoet aan de voorwaarden 
voor de claim "bron van" en het 
desbetreffende gehalte minimaal 30% hoger 
is dan dat van een vergelijkbaar product.

Een claim dat een levensmiddel een 
verhoogd gehalte aan een of meer nutriënten 
of andere stoffen heeft en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product voldoet aan 
de voorwaarden voor de claim "bevat/bron 
van" en het desbetreffende gehalte minimaal 
25% hoger is dan dat van een vergelijkbaar 
product.

Or. en

Motivering

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving 
inzake het gebruik van claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie:
a) clausules betreffende "laag cholesterol" en "cholesterolvrij" moeten in de claims worden 
opgenomen;
b) claims met de termen "verlaagd" en "verhoogd" moeten gebaseerd zijn op een verschil van 
25% ten opzichte van het referentielevensmiddel;
c) claims met de termen "bron" moeten met de Codex Alimentarius worden geharmoniseerd, 
terwijl de term "verrijkt" als een additioneel synoniem wordt gebruikt.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 204
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT)

VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM 
VAN DE NUTRIËNT)

VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM 
VAN DE NUTRIËNT OF ANDERE 
STOF)

Een claim dat een levensmiddel een verlaagd 
gehalte aan een of meer nutriënten heeft en 
elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als het 
desbetreffende gehalte van het product 
minimaal 30% lager is dan dat van een 
vergelijkbaar product, behalve voor 
micronutriënten, waarvoor een verschil van 
10% ten opzichte van de referentiewaarden 
van Richtlijn 90/496/EEG aanvaardbaar is.

Een claim dat een levensmiddel een 
verlaagd gehalte aan een of meer nutriënten 
of andere stoffen heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het desbetreffende 
gehalte van het product minimaal 25%
lager is dan dat van een vergelijkbaar 
product, behalve voor micronutriënten, 
waarvoor een verschil van 10% ten 
opzichte van de referentiewaarden van 
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Richtlijn 90/496/EEG aanvaardbaar is.

Or. en

Motivering

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius, die het uitgangspunt is voor internationale 
levensmiddelennormen, moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving inzake het gebruik van 
claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie:
a) claims met termen als "laag cholesterol" en "cholesterolvrij" moeten in de claims worden 
opgenomen;
b) het gebruik van claims met de termen "verlaagd" en "verhoogd" moet gebaseerd zijn op een 
verschil van 25% ten opzichte van het referentielevensmiddel;

c) de inhoud van de claim moet betrekking hebben op natrium en niet op zout.

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 205
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "LIGHT")

VRIJ VAN KOEMELKPROTEÏNE
De bewering dat een levensmiddel vrij is 
van koemelkproteïne en elke andere 
bewering die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag enkel gemaakt worden indien 
het levensmiddel geen ingrediënt met 
koemelkproteïne bevat noch om het even 
welk ander bestanddeel gemaakt van 
koemelk. In het geval van levensmiddelen 
die van nature vrij zijn van 
koemelkproteïne, mag de term "van 
nature" in de bewering worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Ongeveer 2-5% jonge kinderen in Europa lijdt aan een koemelkproteïne-allergie. Het is dus 
belangrijk dat ouders die over het algemeen de aankopen doen voor hun gezin duidelijk 
geïnformeerd worden welke producten deze substantie niet bevatten.

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 206
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "LIGHT")
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RIJK AAN OMEGA-3 MEERVOUDIG 
ONVERZADIGDE VETZUREN MET 
KORTE KETEN
De bewering dat een levensmiddel rijk is 
aan omega-3 meervoudig onverzadigde 
vetzuren met korte keten en elke andere 
bewering die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis heeft, 
mag enkel gemaakt worden indien aan de 
volgende voorwaarde is voldaan :
- het product bevat tenminste 3g alfa-
linoleenzuur per 100 g of 100 ml product. 
In geval van levensmiddelen die van nature 
rijk zijn aan omega-3 meervoudig 
onverzadigde vetzuren met korte keten, 
mogen de woorden “van nature” in de 
bewering worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De WGO beveelt aan het gebruik van alfa-linoleenzuur te verhogen tot 1 à 2% energie, hetgeen 
overeenkomt met 2 tot 4 g per dag. Beweringen welke de consument helpen bij het opsporen van 
producten waarmee hij of zij aan deze aanbeveling kunnen voldoen moeten dan ook voorzien 
worden in bijlage.

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 207
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "LIGHT")

RIJK AAN OMEGA-3 MEERVOUDIG 
ONVERZADIGDE VETZUREN MET 
LANGE KETEN
De bewering dat een levensmiddel rijk is 
aan omega-3 meervoudig onverzadigde 
vetzuren met lange keten en elke andere 
bewering die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis heeft, 
mag enkel gemaakt worden indien aan de 
volgende voorwaarde is voldaan:
- het product bevat tenminste 40 mg omega-
3 meervoudig onverzadigde vetzuren met 
lange keten (EPA+DHA) per 100 g of 100 
ml product
In geval van levensmiddelen die van nature 
rijk zijn aan omega-3 meervoudig 
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onverzadigde vetzuren met lange keten, 
mogen de woorden “van nature” in de 
bewering worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De WGO en een veelheid van nutritionele experts en beleidsadviseurs raden een verhoogde 
inname van omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren met lange keten (EPA en DHA) aan. De 
belangrijkste bronnen hiervoor zijn olierijke vis en levensmiddelen met toegevoegde visoliën. 
Levensmiddelen met de hierboven aangehaalde hoeveelheden omega-3 meervoudig 
onverzadigde vetzuren met lange keten betekenen een belangrijke bijdrage tot het bereiken van 
de aanbevolen inname.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 208
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "LIGHT")

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 per gemiddelde 
dagelijkse opname van het product wordt 
voldaan.

Or. en

Motivering

Een optie van het toepassen van een claim betreffende het hoge gehalte aan omega-3 vetten is 
uitermate belangrijk met het oog op een gezonde voeding en de volksgezondheid in de EU.

Amendement ingediend door Alexander Stubb

Amendement 209
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "rijk aan enkelvoudig verzadigde vertzuren"(nieuw))
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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 3 g 
alfa-linoleenzuur per 100 g product,
- het product bevat tenminste 300 mg extra-
lange-keten Omega-3 vetten per 100 g 
product.

Or. en

Motivering

De WGO beveelt aan het gebruik van alfa-linoleenzuur te verhogen tot 1 à 2% energie, hetgeen 
overeenkomt met 2 tot 4 g per dag. De voornaamste bronnen van alfa-linoleenzuur zijn 
margarine, vetspreads, cakes, biscuits en gefrituurde levensmiddelen. De voorgestelde gehaltes 
betekenen dat een redelijke dagelijkse inname van bijv. 20 g margarine/vetspread 0,6 g alfa-
linoleenzuur per dag zou opleveren.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 210
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "CHOLESTEROLVRIJ" (nieuw))

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
1. minder dan 1,5 gr verzadigd vet per 100 
gr (vaste stoffen), of
2. 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.
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Or. en

Motivering

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius, die het uitgangspunt is voor internationale 
levensmiddelennormen, moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving inzake het gebruik van 
claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie:
a) clausules met "laag cholesterol" en "cholesterolvrij" moeten in de claims worden opgenomen;
b) de inhoud van de claim moet betrekking hebben op natrium en niet op zout;
c) claims met de termen "bron" en "hoog" met betrekking tot vitaminen en mineralen in 
vloeistoffen moeten gebaseerd zijn op 7,5% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, 
respectievelijk 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Amendement ingediend door Małgorzata Handzlik

Amendement 211
Bijlage, Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor

(Bijkomende claim – op te nemen na "OMEGA 3" (nieuw))

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 
cholesterol (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) 
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

1. De voorwaarden van de Codex Alimentarius, die het uitgangspunt is voor internationale 
levensmiddelennormen, moeten tot uitdrukking komen in EU-wetgeving inzake het gebruik van 
claims. Dit leidt tot een grotere harmonisatie:
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a) clausules met termen als "laag cholesterol" en "cholesterolvrij" moeten in de claims worden 
opgenomen;
b) de inhoud van de claim moet betrekking hebben op natrium en niet op zout;
c) claims met de termen "bron" en "hoog" met betrekking tot vitaminen en mineralen in 
vloeistoffen moeten gebaseerd zijn op 7,5% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, 
respectievelijk 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
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