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BEKNOPTE MOTIVERING

Standpunt van de rapporteur voor advies

De rapporteur voor advies verwelkomt en steunt het voorstel van de Commissie, dat aansluit 
bij de resoluties van het Parlement van maart 1998 over het groenboek over de algemene 
beginselen van het levensmiddelenrecht in de Europese Unie, en van juni 2001 over het 
witboek over voedselveiligheid. Zij steunt met name de formulering van algemene beginselen 
en voorwaarden voor het gebruik van claims en verwelkomt de opstelling van een lijst van 
gezondheidsclaims, de vaststelling van voorwaarden voor vergelijkende claims, het 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen gezondheidsclaims met betrekking tot lichaamsfuncties 
en gezondheidsclaims met betrekking tot de beperking van ziekterisico's, en de definitie van 
het begrip "consument" op basis van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het 
voorstel dient volgens haar evenwel op diverse punten te worden verbeterd. Zoals:

2. Voedingsprofiel

Het Commissievoorstel probeert de voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen 
die "goed voor je zijn" te beperken. De rapporteur vindt het niet de taak van de overheid -
lokaal, nationaal of Europees - besluiten te nemen over de heilzaamheid van 
voedingsmiddelen voor de consument.

Het Commissievoorstel roept een aantal vragen op die moeten worden beantwoord voordat 
het principe van voedingsprofielen kan worden overwogen.

Kunnen we, ervan uitgaande dat mensen verschillende voedingsbehoeften hebben -
afhankelijk van factoren als leefstijl, leeftijd, geslacht - niet beter spreken over goede en 
slechte voedingspakketten dan over goede of slechte voedingsmiddelen?

Hebben consumenten recht op voedingswaarde-informatie, onafhankelijk van een 
voedingsprofiel?

Waarom is het aanvaardbaar dat voor kaas met een laag vetgehalte een hoog kalkgehalte 
wordt geclaimd maar niet voor kaas met een hoog vetgehalte die net zoveel of meer kalk 
bevat?

Is het zinvol om de producenten van rode wijn te verbieden kleine hoeveelheden rode wijn 
aan te prijzen voor het hart, omdat we niet willen dat "alcopops" op de markt worden gebracht 
als zijnde "goed voor je"?

3. Algemene gezondheidsclaims

De rapporteur is van mening dat een verbod op alle algemene en impliciete 
gezondheidsclaims een onevenredig zware maatregel is. In gevallen waarin claims worden 
ondersteund door wetenschappelijke kennis en de consument niet misleiden, zouden 
onderwerp en reikwijdte van de claim geen zaak voor wetgeving moeten zijn. Bestaande 
wetgeving over misleidende reclame en voedseletikettering verbiedt nu al het gebruik van 
onware of misleidende claims. De rapporteur is van mening dat het de voorkeur verdient 
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bestaande wetgeving consequenter en doeltreffender te laten naleven boven de invoering van 
nieuwe wetgeving die waarschijnlijk niet beter zal worden nageleefd.

Algemene claims zijn een veelvoorkomend reclamemiddel. De meeste succesvolle 
reclamecampagnes claimen dat hun product je tot op zekere hoogte gelukkiger, gezonder, 
rijker of aantrekkelijker voor het andere geslacht zal maken. In de meeste gevallen zijn ze niet 
bedoeld om letterlijk te worden opgevat en worden ook niet begrepen als een echte claim 
maar als een reclamestunt, of de claim nu mondeling of door middel van plaatjes of geluid 
wordt overgebracht. Het zou toch onzinnig zijn om snoepfabrikanten te vertellen dat ze geen 
beelden van blije kinderen in hun advertenties of op hun verpakking mogen gebruiken of 
ontbijtgranen ervan te weerhouden te suggereren dat kinderen met een granenontbijt de dag 
beter aankunnen. Als dit in de reclame wordt toegestaan waarom mag het dan niet op de 
verpakking of bij de winkelpresentatie? Het Commissievoorstel dreigt een situatie van 
rechtsonzekerheid te creëren rond voedingsmiddelenreclame.

4. Handelmerken

De rapporteur vreest dat de Commissie zich niet volledig rekenschap heeft gegeven van de 
positie van ondernemingen wier merknamen gezondheidsclaims bevatten die zouden worden 
beperkt in het kader van de voorgestelde verordening. Tenzij voor deze handelsmerken een 
uitzondering zou kunnen worden gemaakt, zou het merk zelf in gevaar kunnen komen. Als 
echter een uitzondering wordt gemaakt, zou dit weer oneerlijk kunnen zijn tegenover andere 
fabrikanten die vergelijkbare claims hanteren voor vergelijkbare producten.

De rapporteur is van mening dat de oplossing niet ligt in een specifieke uitzondering maar 
voor die onderdelen van de voorstellen die de toepassing van merknamen het strengst zouden 
beperken - met name voedingsprofielen en beperkingen op algemene of impliciete 
gezondheidsclaims - moeten worden heroverwogen, zodat de voedingsmiddelenindustrie in 
haar geheel een eerlijke behandeling krijgt en verdere verwarring bij de consument wordt 
voorkomen.

5. Handelsbelemmeringen

De rapporteur is van mening dat elke wetgeving dient te worden bezien in de bredere context 
van bestaande richtsnoeren van WTO, Codex Alimentarius en de Raad van Europa, en 
rekening moet houden met het recente Commissievoorstel voor een verordening betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de toevoeging van vitaminen en mineralen aan 
voedingsmiddelen (verrijking van voedingsmiddelen). Nieuwe normen en verordeningen 
dienen, zoveel mogelijk, in overeenstemming te zijn met internationale normen.

6. Toelatingsprocedure

De rapporteur vreest dat de voorgesteld toelatingsprocedure te ingewikkeld is en een zware 
last betekent voor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Het is van belang dat alle 
belanghebbende partijen - ook de consument en het bedrijfsleven - voorstellen kunnen 
indienen voor het toelaten gezondheidsclaims. Dit kan ervoor zorgen dat bestaande, 
gerechtvaardigde claims toegelaten kunnen worden toegelaten zonder dat een onevenredig 
zware last op de schouders van de voedingsmiddelenproducenten wordt gelegd. De rapporteur 
vreest echter dat de door de Commissie voorgestelde procedure verhindert dat nieuwe claims 
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snel worden toegelaten in het licht van nieuw wetenschappelijk bewijs. Om aan deze zorg 
tegemoet te komen, dient de Commissie te komen met een vereenvoudigde procedure.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Nieuwe, onnodige belemmeringen 
voor de handel in voedingsmiddelen met 
derde landen mogen niet worden 
opgeworpen. Bepalingen dienen zo nauw 
mogelijk aan te sluiten bij de 
werkzaamheden van de Codex 
Alimentarius inzake voedings- en 
gezondheidsclaims.  

Amendement 2
Overweging 6

(6) Wanneer levensmiddelen met claims 
worden aangeprezen, kan bij de consument 
de indruk ontstaan dat zij in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument ertoe brengen 
om keuzes te maken die zijn totale inname 
van nutriënten of andere stoffen 
beïnvloeden op een wijze die strijdig is met 
de wetenschappelijke adviezen. Om dit 
eventuele ongewenste effect tegen te gaan, 
moeten bepaalde beperkingen worden 
opgelegd ten aanzien van producten met 
claims. Het gehalte aan bepaalde stoffen, 
zoals alcohol, in een product of het 

(6) Wanneer levensmiddelen met claims 
worden aangeprezen, kan bij de consument 
de indruk ontstaan dat zij in nutritioneel, 
fysiologisch of ander met de gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan 
soortgelijke of andere producten waar 
dergelijke nutriënten niet aan toegevoegd 
zijn. Dit kan de consument ertoe brengen 
om keuzes te maken die zijn totale inname 
van nutriënten of andere stoffen 
beïnvloeden op een wijze die strijdig is met 
de wetenschappelijke adviezen. Om dit 
eventuele ongewenste effect tegen te gaan, 
moeten bepaalde beperkingen worden 
opgelegd ten aanzien van producten met 
claims. Het gehalte aan bepaalde stoffen, 
zoals alcohol, in een product dient in 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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voedingsprofiel ervan kan een geschikt 
criterium zijn om te bepalen of voor dat 
product claims mogen worden gedaan.

aanmerking te worden genomen om te 
bepalen of voor dat product claims mogen 
worden gedaan.

Motivering

Het voorstel rekening te houden met de aanwezigheid van alcohol om te bepalen of voor een 
product claims mogen worden gedaan moet worden verdedigd, maar het zou niet correct zijn 
een algeheel verbod in te voeren van anderszins correcte claims voor gehele 
voedingsmiddelencategorieën.

Amendement 3
Overweging 7

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

schrappen

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 4.

Amendement 4
Overweging 11
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(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 
voedings- en gezondheidsclaims dient in
verhouding te staan tot de geclaimde 
heilzame effecten.

Motivering

Wetenschappelijke onderbouwing moet gericht zijn op de rechtvaardiging van de voedings-
en gezondheidsclaim en het geclaimde heilzame effect, maar mag niet disproportioneel zijn 
ten aanzien van de verwezenlijking van deze doelstelling, i.e. het bewijs moet worden geleverd 
"binnen de grenzen van de waarschijnlijkheid" en niet "boven alle gerede twijfel".

Amendement 5
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) In de mogelijkheid de claim 
"verlaagd vetgehalte" te gebruiken voor 
smeerbare vetproducten is voorzien in 
verordening (EG) 2991/94(1) en extra 
restricties op  claims met betrekking tot 
het vetgehalte mogen dan ook voorlopig 
niet worden toegepast op smeerbare, voor 
de voeding bestemde vetproducten.
(1) PB L 316, 9.12.1994, blz. 2.

Motivering

De verordening mag niet worden toegepast op smeerbare vetproducten, waarvoor 
verordening (EG) 2991/94 specifieke regels bevat.  Er dient dan ook duidelijk te worden 
gesteld dat claims betreffende het vetgehalte voorlopig niet op smeerbare, voor de voeding 
bestemde vetproducten kunnen worden toegepast. Dergelijke claims zijn reeds toegestaan in 
het kader van de richtlijn inzake de etikettering van voedingsmiddelen, in samenhang met de 
algemene etiketteringsrichtlijn, en op basis van specifieke nationale wetgevingen en/of 
richtsnoeren (Oostenrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, enz.). Deze claims 
worden reeds sinds meer dan 40 jaar gebruikt. Zij hebben bijgedragen aan de kennis van de 
consument.  

Amendement 6
Overweging 17

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

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

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

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 12.

Amendement 7
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 
doeltreffendheid van het product en de
presentatie van gezondheidsclaims in het 
advies van de Autoriteit en de 
daaropvolgende vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen worden.

Motivering

De Autoriteit zou niet zozeer de formulering van de voorgestelde gezondheidsclaim moeten 
onderzoeken en toestaan, als wel de doeltreffendheid ervan. 

Amendement 8
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) Er dient rekening te worden 
gehouden met de behoeften van de 
Europese voedingsmiddelenindustrie, met 
name de MKB's, teneinde te garanderen 
dat de innovatie en het 
concurrentievermogen niet worden 
ondermijnd.

Amendement 9
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Overweging 22

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

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

Motivering

Het repertorium moet toegankelijk zijn voor het publiek en moet regelmatig worden 
bijgewerkt.

Amendement 10
Artikel 3, lid 2, letter c)

c) stellen of impliceren dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding in het 
algemeen geen toereikende hoeveelheden 
nutriënten kan bieden;

c) stellen, suggereren of impliceren dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding in het 
algemeen geen toereikende hoeveelheden 
nutriënten kan bieden; 

Motivering

Vloeit voort uit de in artikel 2 gegeven definities van claims.

Amendement 11
Artikel 4

Artikel 4
Beperkingen aan het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien. 
De voedingsprofielen worden met name 
opgesteld aan de hand van de in het 
levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:
(a) vetten, verzadigde vetzuren, 

schrappen
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transvetzuren;
(b) suikers;
(c) zout/natrium.
De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis 
daarvan voor de gezondheid, en met name 
de rol van nutriënten en andere stoffen 
met een nutritioneel of fysiologisch effect 
bij chronische ziekten. Bij de vaststelling 
van de voedingsprofielen vraagt de 
Commissie de Autoriteit om advies en 
overlegt zij met de belanghebbende 
partijen, met name de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en de 
consumentenorganisaties.
Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

2.In afwijking van lid 1 zijn 
voedingsclaims met betrekking tot de 
verlaging van de hoeveelheid vetten, 
verzadigde vetzuren, transvetzuren, 
suikers en zout/natrium toegestaan, mits 
zij in overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgelegde voorwaarden.

3. Dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet 
voorzien zijn van:
(a) gezondheidsclaims;
(b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte 
of 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 
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wetenschappelijke gegevens.

Motivering

De vaststelling van voedingsprofielen als onderdeel van een regelgevend kader verdient geen 
steun, aangezien het verder gaat dan "noodzakelijke" beperkingen en in strijd is met het 
principe van de evenredigheid. 

Het kernbeginsel waarop het beleid van consumentenbescherming rust moet zijn dat de 
consument toegang moet hebben tot nauwkeurig, zinvol, begrijpelijk bewijsmateriaal. Een 
verbod dat de eventuele voorlichting op voedseletikettering beperkt, om andere redenen dan 
nauwkeurigheid, kan schade toebrengen aan veel van de werkzaamheden die de Unie op dit 
terrein heeft verricht.

We moeten de verkeerde tweedeling tussen "goed" en "slecht" voedsel afwijzen. De 
nutritionele samenstelling van voedingsmiddelen is minder belangrijk dan de hoeveelheden en 
de combinatie van het genuttigde voedsel. Beleidsmakers dienen een evenwichtig en 
gevarieerd voedselpakket te stimuleren, dat van vitaal belang is voor het welbevinden. Dit kan 
echter beter gebeuren door opvoeding dan door regels.   

Amendement 12
Artikel 5, lid 1, letter a)

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

a) de aanwezigheid of afwezigheid van of 
het verlaagde gehalte aan de nutriënt of 
een andere stof waarvoor de claim wordt 
gedaan, heeft een bewezen heilzaam 
nutritioneel of  gezondheidseffect, dat is 
vastgesteld aan de hand van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke kennis, of op 
basis van de vergunning die is verleend 
conform de in de artikelen 14 tot en met 
17 omschreven procedure. Indien een 
gezondheidsclaim wordt gedaan voor het 
voedingsmiddel of de categorie van 
voedingsmiddelen, dan heeft het 
voedingsmiddel of de categorie van 
voedingsmiddelen waarop de claim 
betrekking heeft een bewezen heilzaam 
nutritioneel of gezondheidseffect dat is 
vastgesteld aan de hand van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke kennis;

Motivering

Algemene beginselen en voorwaarden voor het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims 
dienen in positieve zin te worden beschouwd als criteria die de bevoegde instanties kunnen 
hanteren voor de controle op de in hun lidstaten gedane claims. Er dient evenwel duidelijk te 
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worden gesteld dat gezondheidsclaims die eigen zijn aan een voedingsmiddel of een categorie 
van voedingsmiddelen eveneens toegestaan zijn. Deze benadering wordt ondersteund door de 
definitie van het begrip "gezondheidsclaim" die wordt gegeven in artikel 2 van het voorstel en 
de richtsnoeren terzake van de Raad van Europa ("Guidelines Concerning Scientific 
Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods") en de Codex Alimentarius 
("Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims"). 

Amendement 13
Artikel 5, lid 1, letter b)

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

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

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

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

ii) is niet aanwezig of aanwezig in een 
verlaagd gehalte, zoals bepaald door de 
communautaire wetgeving of, wanneer 
dergelijke regels niet bestaan, in een 
gehalte dat volgens algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke kennis het geclaimde 
nutritionele of gezondheidseffect
bewerkstelligt;

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 14
Artikel 5, lid 1, letter c)

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

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

Motivering

Verduidelijking

Amendement 15
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Artikel 5, lid 1, letter d)

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

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

Motivering

Verduidelijking 

Amendement 16
Artikel 6

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 en het niveau van onderbouwing 
zal evenredig zijn aan de claim.

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

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

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 te verstrekken waaruit blijkt dat aan 
deze verordening wordt voldaan.

Motivering

De plicht van de ondernemingen om claims te onderbouwen moet evenredig zijn aan het 
heilzame effect dat wordt geclaimd.

Amendement 17
Artikel 7
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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 
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 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 
nutriënten of andere 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, tenzij deze, 
krachtens bestaande communautaire 
wetgeving al elders op het etiket is 
vermeld.

Motivering

De Commissie heeft er in het verleden mee ingestemd dat de etiketteringseisen ten aanzien 
van voedingswaarde-informatie zich niet tot de reclame hoeft uit te strekken.  Het woord 
"generieke" dient dan ook te worden geschrapt. Andere wijzigingen proberen de consistentie 
te bewaren met andere secties van het voorstel en te voorkomen dat dezelfde voedingswaarde-
informatie meer dan één keer op het etiket verschijnt. 

Amendement 18
Artikel 9, lid 1

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

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

Dat vergelijkende claims aan een aantal voorwaarden moeten voldoen is positief. Dit artikel 
dient evenwel te worden verduidelijkt, teneinde te garanderen dat de vergeleken 
levensmiddelen waarop de claims betrekking hebben duidelijk geïdentificeerd kunnen worden 
door de consument. Het amendement heeft tevens tot doel een vergelijking mogelijk te maken 
tussen verschillende voedingsmiddelen, bijvoorbeeld een vergelijking tussen het 
calciumgehalte in een glas melk en het calciumgehalte in een glas sinaasappelsap of het 
aantal vezels in een ontbijtgraan en in andere populaire vezelbronnen zoals volkoren brood. 

Amendement 19
Artikel 10, lid 2, letter c)

c) indien van toepassing, een vermelding
voor mensen die het gebruik van het 
levensmiddel dienen te vermijden;

c) indien van toepassing, een 
waarschuwing voor mensen die het 
gebruik van het levensmiddel dienen te 
vermijden; en 

Amendement 20
Artikel 11

Artikel 11
Impliciete gezondheidsclaims

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

schrappen
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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.

Motivering
Voedingsclaims dienen te steunen op erkend en gestaafd onderzoek of algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke kennis. Producenten moeten claims kunnen doen die zij kunnen 
onderbouwen, zolang dit voor de consument duidelijk te begrijpen is. Claims die de 
consument misleiden zijn al opgenomen in bestaande wetgeving over misleidende reclame.

Algemene verboden van het gebruik van claims die betrekking hebben op het algemeen 
welbevinden, psychologische effecten of gewichtsverlies zouden in feite de bredere 
doelstellingen van volksgezondheid van de EU en de WTO kunnen ondermijnen door het 
vermogen van de consument om een eigen, op voorlichting gebaseerde keuze te maken, te 
beperken en de consument belemmeren bij het verkrijgen van toegang tot gezonde 
voedingsproducten.

Tenslotte is het concept van een impliciete gezondheidsclaim zo vaag dat er 
rechtsonzekerheid ontstaat. Het Commissievoorstel laat de consument weinig ruimte zijn 
gezond verstand te gebruiken bij het besluit of een claim letterlijk moet worden genomen of 
een reclamestunt is. Zouden plaatjes met blije kinderen op snoepverpakking worden opgevat 
als een claim dat snoepjes kinderen blij maken?  

Amendement 21
Artikel 12

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

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

2. De lidstaten verstrekken de Commissie 
uiterlijk op [één jaar na de laatste dag van 
de maand waarin deze verordening is 

2. De lidstaten en belanghebbenden zoals 
consumentenverenigingen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
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vastgesteld] een lijst met claims als 
bedoeld in lid 1.

worden verzocht de Commissie uiterlijk op 
[één jaar na de laatste dag van de maand 
waarin deze verordening is vastgesteld] 
een lijst met gezondheidsclaims te 
verstrekken die zij opgenomen willen zien 
in de communautaire lijst met toegestane 
gezondheidsclaims.

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 
claims als bedoeld in lid 1 die de rol van 
een nutriënt of andere stof bij de groei, de 
ontwikkeling en de normale functies van 
het lichaam beschrijven.

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

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

3. Vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening tot de vaststelling 
van de in lid 2, tweede alinea, bedoelde 
lijst kunnen gezondheidsclaims als bedoeld 
in lid 1 worden gedaan onder 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
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.

Motivering

De autoriteit moet verzoeken van NGO's zoals consumentenverenigingen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in overweging nemen. Zodra er een lijst is 
opgesteld, moet er een overgangsperiode in acht worden genomen voordat de verordening 
volledig van kracht wordt. Op deze wijze krijgen producenten de gelegenheid hun verpakking 
aan te passen, zodat deze in overeenstemming is met de nieuwe regels terwijl grossiers en 
detailhandelaren hun oude voorraad kunnen verkopen. Dit is vooral van belang voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.  

Amendement 22
Artikel 13, lid 2
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2. Afgezien van de algemene voorschriften 
van deze verordening en de specifieke 
voorschriften van lid 1 wordt bij claims 
over ziekterisicoreductie op het etiket 
vermeld dat ziekten meerdere 
risicofactoren hebben en dat verandering 
van één van die factoren al dan niet een 
heilzaam effect kan hebben.

2. Afgezien van de voorschriften van deze 
verordening 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.

Amendement 23
Artikel 14, lid 1, alinea 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 en artikel 13, 
lid 1 bedoelde vergunning te verkrijgen 
wordt een aanvraag ingediend bij de 
Autoriteit.

Motivering

Vergunningen worden ingediend op basis van beide artikelen.

Amendement 24
Artikel 14, lid 1, letter (c)

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

(c) maakt de in artikel 2, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

Motivering

Er moet worden verwezen naar artikel 2, letter f), in plaats van naar artikel 3, letter f).

Amendement 25
Artikel 14, lid 2, letter (b)

(b) het levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
bijzondere eigenschappen ervan;

(b) het levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen of een bestanddeel 
daarvan waarvoor de gezondheidsclaim 
wordt gedaan en de bijzondere 
eigenschappen ervan;

Motivering

Volgt uit de definitie van gezondheidsclaim in artikel 2.
Amendement 26

Artikel 14, lid 2, letter (e)

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

formulering in de taal waarin het dossier 
bij de Autoriteit is ingediend en, in 
voorkomend geval, specifieke 
voorwaarden voor het gebruik ervan;

Motivering

Van de aanvrager mag geen exact voorstel (met de definitieve formulering) van de claim 
verwacht worden, en evenmin hoeft de exacte formulering in het besluit van de Autoriteit te 
worden weergegeven. Producenten en adverteerders moeten vrij zijn enige creativiteit te 
leggen in de manier waarop zij hun producten verkopen op voorwaarde dat claims binnen de 
betekenis en de geest van de toegelaten claim blijven. Teneinde NGO's in staat te stellen een 
bijdrage te leveren aan de lijst, dient de Autoriteit verzoeken te aanvaarden in onverschillig 
welke communautaire taal, hoewel het besluit van de Autoriteit in alle talen beschikbaar moet 
zijn.    

Amendement 27
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 het illustratieve 
voorbeeld van de gezondheidsclaim:

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

(a) door wetenschappelijke kennis wordt 
onderbouwd;

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

(b) voldoet aan de criteria van deze 
verordening;

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

(c) voor de consument begrijpelijk en 
zinvol is.

Motivering

Volgt uit voorgaande amendementen.  

Amendement 28
Artikel 15, lid 4, letter (b)

(b) de aanduiding van het levensmiddel of 
de categorie levensmiddelen waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
bijzondere eigenschappen ervan;

(b) de aanduiding van het levensmiddel of 
de categorie levensmiddelen of een 
bestanddeel daarvan waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
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bijzondere eigenschappen ervan;

Motivering

Volgt uit de definitie van gezondheidsclaim in artikel 2.

Amendement 29
Artikel 15, lid 4, letter (c)

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

(c) een illustratief voorbeeld van de 
formulering, in alle talen van de 
Gemeenschap, van de voorgestelde 
gezondheidsclaim;

Motivering

Sluit aan bij de amendementen op artikel 14, lid 2, letter e) en artikel 15, lid 3.

Amendement 30
Artikel 19, lid 1, alinea 1

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. Met betrekking tot de 
gezondheidsclaims waarvoor toestemming 
is verleend op grond van door 
eigendomsrechten beschermde gegevens 
mogen de wetenschappelijke gegevens en 
de andere informatie in het dossier van de 
aanvraag overeenkomstig artikel 14, lid 2, 
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:

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 31
Artikel 19, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De leden 1 en 2 sluiten niet uit dat 
de latere aanvrager een vergunning krijgt 
indien een gezondheidsclaim waarvoor 
deze aanvrager een aanvraag indient zou 
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worden goedgekeurd op grond van door 
eigendomsrechten beschermde gegevens 
of op grond van enige andere 
wetenschappelijke gegevens en niet door 
eigendomsrechten beschermde informatie 
die bij de aanvraag zijn gevoegd, indien 
deze gegevens of informatie volstaan om 
de gezondheidsclaim goed te keuren.

Motivering

De bepaling die een periode van zeven jaar voor gegevensbescherming en marktexclusiviteit 
voor gezondheidsclaims op grond van door eigendomsrechten beschermde gegevens mogelijk 
maakt is welkom. De bedoeling van de Commissie is echter niet volkomen duidelijk. In het 
voorstel wordt bijvoorbeeld niet toegelicht of twee producenten die een dossier met hetzelfde 
ondersteunende materiaal indienen beiden een dergelijke exclusiviteit genieten en of andere 
aanvragers een vergunning geweigerd zou worden. Lid 2 bis  dient daarom ter 
verduidelijking van dit punt.

Amendement 32
Artikel 19, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De leden 1 en 2 zijn van toepassing 
op aanvragen op grond van door 
eigendomsrechten beschermde gegevens, 
ongeacht de volgorde van prioriteit 
waarin dergelijke informatie is ingediend.

Motivering

De bepaling die een periode van zeven jaar voor gegevensbescherming en marktexclusiviteit 
voor gezondheidsclaims op grond van door eigendomsrechten beschermde gegevens mogelijk 
maakt is welkom. De bedoeling van de Commissie is echter niet volkomen duidelijk. In het 
voorstel wordt bijvoorbeeld niet toegelicht of twee producenten die een dossier met hetzelfde 
ondersteunende materiaal indienen beiden een dergelijke exclusiviteit genieten en of andere 
aanvragers een vergunning geweigerd zou worden. Lid 2 ter  dient daarom ter verduidelijking 
van dit punt.

Amendement 33
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
Vertrouwelijkheid

1. De aanvrager kan aangeven welke 
krachtens deze verordening ingediende 
gegevens en informatie vertrouwelijk 
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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 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, waar passend, 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 alle informatie 
waarover zij beschikt op verzoek 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, de Raad en de Commissie(1), 
wanneer zij aanvragen behandelt voor 
toegang tot documenten die in haar bezit 
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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 
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, 31.5.2001, blz. 43

Amendement 34
Artikel 19 ter (nieuw)

Artikel 19 ter
Gegevensbescherming

1. De wetenschappelijke gegevens en 
andere informatie die overeenkomstig 
artikel 14 in het dossier van de aanvraag 
zijn opgenomen en die zijn beschermd 
overeenkomstig artikel 19 bis, mogen 
gedurende zeven jaar vanaf de datum van 
vergunningverlening niet ten behoeve van 
andere aanvragers worden gebruikt, tenzij 
die andere aanvrager met de eerdere 
aanvrager is overeengekomen dat die 
gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt.
2. Na het verstrijken van de termijn van 
zeven jaar mag de Autoriteit de resultaten 
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van de evaluatie aan de hand van de 
wetenschappelijke en andere gegevens in 
het dossier geheel of gedeeltelijk 
gebruiken ten behoeve van een andere 
aanvrager.

Motivering

Om investeringen in onderzoek te stimuleren, innovatie te bevorderen en eerlijke mededinging 
te waarborgen is een adequate gegevensbescherming onontbeerlijk. In de praktijk zal het 
exclusieve recht om te verwijzen naar door eigendomsrechten beschermde gegevens niet altijd 
afdoende zijn, omdat klinische testen meestal worden uitgevoerd in samenwerking met derde 
partijen, zoals universiteiten. Meestal zullen producenten universiteiten het recht verlenen de 
gegevens te gebruiken voor onderwijs, publicatie of verder onderzoek.

Amendement 35
Artikel 21, lid 1

1. Wanneer naar dit lid wordt verwezen is 
de procedure van de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

schrappen

Motivering

Overbodig.

Amendement 36
Artikel 21, lid 3

3. De Commissie raadpleegt het bij 
artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid 
(hierna "het comité" genoemd), indien zij 
van oordeel is dat dat zinvol is of indien 
een lidstaat daarom verzoekt, en brengt 
advies uit over de beoogde maatregelen.

3. De Commissie raadpleegt het bij 
artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de 
diergezondheid, indien zij van oordeel is 
dat dat zinvol is of indien een lidstaat 
daarom verzoekt, en brengt advies uit over 
de beoogde maatregelen.

Motivering

Definitie is niet zinvol.

Amendement 37
Artikel 22

Artikel 22 schrappen
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Vrijwaringsmaatregelen
1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat een claim niet 
aan de deze verordening voldoet of de in 
artikel 7 bedoelde wetenschappelijke 
onderbouwing ervan ontoereikend is, kan 
die lidstaat het gebruik van die claim op 
zijn grondgebied tijdelijk opschorten. 
Hij stelt de andere lidstaten en de 
Commissie daarvan in kennis onder 
vermelding van de redenen voor de 
opschorting.
2. Over de claim wordt een besluit 
genomen volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure, in voorkomend geval 
na raadpleging van de Autoriteit.
De Commissie kan deze procedure op 
eigen initiatief inleiden.
3. De in lid 1 bedoelde lidstaat kan de 
opschorting handhaven tot hem kennis is 
gegeven van het in lid 2 bedoelde besluit.

Motivering

Het voorstel stelt individuele lidstaten in staat om mogelijk langdurige procedures in te 
voeren voor de goedkeuring van claims, en biedt ze de mogelijkheid om het gebruik van 
claims op te schorten. Dit lijkt overdreven in het kader van de doelstellingen van deze 
verordening en zou de kosten voor ondernemingen enorm kunnen doen stijgen, en 
tegelijkertijd de grensoverschrijdende levering van goederen kunnen ontmoedigen.

Amendement 38
Artikel 23, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid 
(hierna "het comité" genoemd).

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de 
diergezondheid.

Amendement 39
Artikel 23, lid 2, alinea 2

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn mag niet 
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vastgesteld op drie maanden. langer zijn dan twee maanden.

Motivering

Om te vermijden dat procedures te lang aanslepen, wordt de termijn beperkt tot 2 maanden. 
Dit amendement stemt tevens overeen met de letter en de geest van artikel 5, lid 6 van Besluit 
1999/468/EG, waarin niet is bepaald dat de termijn "wordt vastgesteld op drie maanden", 
zoals in de voorgestelde verordening het geval is, maar dat de termijn "in elk basisbesluit 
wordt vastgelegd" en "in geen geval langer mag zijn dan drie maanden na de datum van 
indiening van het voorstel bij de Raad".

Amendement 40
Artikel 25 bis (nieuw)

Artikel 25 bis
Overgangsperiode

25 bis. Gezondheidsclaims die niet onder 
artikel 12, lid 1 vallen en die bij de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de geldende voorschriften 
worden gebruikt voor 
levensmiddelencategorieën, 
levensmiddelen of bestanddelen daarvan, 
kunnen verder worden gebruikt mits 
binnen een termijn van twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van de 
verordening en uiterlijk zes maanden na 
de vaststelling van de in artikel 16 
bedoelde definitieve beschikking een 
aanvraag als bedoeld in artikel 14 wordt 
ingediend. Voor deze aanvragen zijn de in 
artikel 15, leden 1 en 2 en artikel 16, lid 1 
vastgestelde termijnen niet van 
toepassing.

Motivering

Het is van essentieel belang om te voorzien in een overgangsperiode, zodat bestaande, 
wetenschappelijk verantwoorde en wettelijke claims in gebruik kunnen blijven tot zij naar 
behoren in de voorgestelde verordening zijn opgenomen.

Amendement 41
Bijlage, vóór LAGE ENERGETISCHE WAARDE (nieuw)

Onverminderd de in bijlage genoemde 
voedingsclaims, is de vermelding van 
verifieerbare feiten in overeenstemming 
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met de in artikel 3 vastgestelde algemene 
beginselen, zoals de energetische waarde 
of andere voedingskenmerken, 
toegestaan.

Motivering

De huidige formulering van het voorstel verbiedt de vermelding van feiten zoals "bevat 
minder dan 300 calorieën" of "bevat twee gram zout". Dergelijke vermeldingen moeten 
worden toegestaan, aangezien het gaat om wetenschappelijke feiten die niet strijdig zijn met 
de in artikel 3 van het voorstel vastgestelde algemene beginselen. Daartoe moet een algemene 
bepaling aan het begin van de bijlage worden toegevoegd.

Amendement 42
Bijlage, VETARM, alinea 1

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).

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). De toepassing van deze claim doet 
geen afbreuk aan de definitie van de term 
"met laag vetgehalte" zoals die is 
vastgesteld in artikel 5 van Verordening 
(EG) nr. 2991/94. De claim "vetarm" mag 
ook worden gebruikt voor kaas, wanneer 
het vetgehalte ten minste 10%, maar ten 
hoogste 25% van de droge stof van de 
kaas uitmaakt.

Motivering

Deze claim mag niet van toepassing zijn op smeerbare vetproducten, waarvoor in 
Verordening (EG) nr. 2991/94 specifieke voorschriften zijn vastgesteld. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 2991/94 mag de term "met verminderd vetgehalte" worden gebuikt 
voor producten die tussen 41 % en 62 % vet bevatten, terwijl de term "met laag vetgehalte" 
of "light" is voorbehouden aan producten die ten hoogste 41 % vet bevatten. Volgens 
paragraaf 23 van de toelichting van de Commissie zal Verordening (EG) nr. 2991/94 aan de 
onderhavige verordening worden aangepast. Verordening (EG) nr. 2991/94 heeft alleen 
betrekking op smeerbare vetproducten en kan derhalve moeilijk volledig worden aangepast 
aan een algemene verordening die voor alle levensmiddelen geldt. Daarom moet duidelijk 
worden vermeld dat claims in verband met het vetgehalte niet zullen gelden voor smeerbare 
vetproducten, waarvoor Verordening (EG) nr. 2991/94 onverminderd van toepassing is.
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Amendement 43
Bijlage, VETVRIJ, alinea 1

Een claim dat een levensmiddel vetvrij 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 0,5 g/100 g of ml bedraagt. 
Claims als "X% vetvrij" zijn echter 
verboden.

Een claim dat een levensmiddel vetvrij 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 0,5 g/100 g of ml bedraagt. 
Claims als "X% vetvrij" zijn echter 
verboden. De claim "vetvrij" mag ook 
worden gebruikt voor kaas, wanneer het 
vetgehalte ten hoogste 10% van de droge 
stof van de kaas uitmaakt.

Motivering

De claim moet wel kunnen worden gebruikt voor kazen met een specifiek vetgehalte. 
Overeenkomstig de IDF- en Codex-normen voor kaas, die met name in de ter zake geldende 
Finse wetgeving zijn opgenomen, worden kazen als vetvrij beschouwd wanneer het vetgehalte 
ten hoogste 10% van de droge stof uitmaakt.

Amendement 44
Bijlage, na VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN (nieuw)

RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN 
en/of RIJK AAN ZACHTE VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
onverzadigde/zachte vetten is en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als 
het gehalte aan onverzadigde vetten 
minimaal 70% van het totale vetgehalte 
van het product bedraagt.
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan onverzadigde/zachte 
vetten, mogen de woorden "van nature" 
in de claim worden opgenomen.

Motivering

Naast claims over het gehalte aan verzadigde vetten zouden ook claims over de kwaliteit van 
vetten moeten worden toegestaan. Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn te claimen dat 
een product "rijk aan meervoudig onverzadigde vetten", "rijk aan enkelvoudig onverzadigde 
vetten" of "rijk aan Omega-3 vetten" is. Daarom moeten voorwaarden worden vastgesteld 
voor het gebruik van de claim "rijk aan onverzadigde vetten" en/of "rijk aan zachte vetten". 
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Er zijn concrete verschillen in kwaliteit en voedingswaarde tussen verschillende vetten. 
Het gunstige effect van vetten met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren is erkend, 
vooral wanneer zij verzadigde of harde vetten in de menselijke voeding vervangen.

Amendement 45
Bijlage, na nieuw RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN 

en/of RIJK AAN ZACHTE VETTEN (nieuw)

RIJK AAN MEERVOUDIG 
ONVERZADIGDE VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
meervoudig onverzadigde vetten is en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als 
ten minste 45% van de vetzuren in het 
product afkomstig is van meervoudig 
onverzadigde vetten (MOV).
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan meervoudig 
onverzadigde vetten, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Motivering

Het voorgestelde niveau (ten minste 45%) is in een aantal landen jarenlang met succes 
opgenomen in wetgeving of gedragscodes om het verbruik van MOV bij de bevolking te 
bevorderen.

Amendement 46
Bijlage, na nieuw RIJK AAN MEERVOUDIG ONVERZADIGDE VETTEN (nieuw)

RIJK AAN ENKELVOUDIG 
ONVERZADIGDE VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
enkelvoudig onverzadigde vetten is en elke 
andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als 
ten minste 45% van de vetzuren in het 
product afkomstig is van enkelvoudig 
onverzadigde vetten (EOV).
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan enkelvoudig 
onverzadigde vetten, mogen de woorden 
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"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Motivering

Een recent WHO-verslag erkent dat zowel de totale cholesterol als de LDL-cholesterol dalen 
wanneer verzadigde vetzuren door enkelvoudig onverzadigde vetzuren (EOV) worden 
vervangen. Bijkomende studies over het mediterrane voedingspatroon, dat rijk is aan EOV, 
fruit, groenten en vis, tonen aan dat de bevolking in deze streek minder risico lopen op 
aandoeningen van de kransslagader. De WHO erkent dat EOV in de voeding een belangrijke 
bron van vetten zijn en dat zij het verschil moeten goedmaken tussen verzadigde, trans- en 
meervoudig onverzadigde vetten, ca. 33-46% van de energie uit vetzuren of 10-14% van de 
energie. Een product waarvoor de claim "rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten" wordt 
gebruikt, moet soortgelijke percentages EOV bevatten.

Amendement 47
Bijlage, na nieuwe RIJK AAN ENKELVOUDIG ONVERZADIGDE VETTEN (nieuw)

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 ten minste voldaan is 
aan een van de twee onderstaande 
voorwaarden:
- het product bevat ten minste 3 g 
alfa-linoleenzuur per 100 g,
- het product bevat ten minste 300 mg 
extra-lange-keten Omega-3 vetten per 
100 g.
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan Omega-3 vetten, 
mogen de woorden "van nature" in de 
claim worden opgenomen.

Motivering

De WHO beveelt aan het gebruik van alfa-linoleenzuur te verhogen tot 1 à 2% energie, 
hetgeen overeenkomt met 2 tot 4 g per dag. De belangrijkste bronnen van alfa-linoleenzuur 
zijn margarine, smeerbare vetproducten, cake, biscuit en gebakken levensmiddelen. Volgens 
de voorgestelde niveaus zou een redelijke dagelijkse consumptie van bv. 20 g 
margarine/smeerbaar vetproduct neerkomen op 0,6 g alfa-linoleenzuur per dag.

Amendement 48
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Bijlage, na nieuw RIJK AAN OMEGA-3 VETTEN (nieuw)

CHOLESTEROLVRIJ
Een claim dat een levensmiddel 
cholesterolvrij is en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als:
a) het cholesterolgehalte van het product 
maximaal 0,005 g/100g (voor vaste 
levensmiddelen), respectievelijk 
0,005 g/100 ml (voor vloeibare 
levensmiddelen) bedraagt, en
b) het gehalte aan verzadigde vetten van 
het product maximaal 1,5 g/100 g (voor 
vaste levensmiddelen), respectievelijk 
0,75 g/100 ml (voor vloeibare 
levensmiddelen) bedraagt, en
c) niet meer dan 10% van de energie uit 
verzadigde vetten of 70% van de totale 
vetzuren uit onverzadigde vetten 
afkomstig is.
In geval van levensmiddelen die van 
nature cholesterolvrij zijn, mogen de 
woorden "van nature" in de claim 
worden opgenomen.

Motivering

Deze claim is goedgekeurd in de Codex. De gemiddelde cholesterol-inname bedraagt 
200-300 mg/dag. Plantaardige oliën/vetten hebben een cholesterolgehalte van minder dan 
5 mg/100g, terwijl dierlijke vetten gemiddeld ca. 300 mg/100 g cholesterol bevatten. De 
vervanging van 20 g dierlijke vetten door 20 g plantaardige vetten verlaagt de 
cholesterol-inname dus met 50 à 60 mg/dag. Dit is een vermindering van 20 à 25%, waardoor 
ook het LDL- en het totale cholesterolgehalte in het bloedplasma aanzienlijk verlaagt.

Amendement 49
Bijlage, na ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS (nieuw)

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

Motivering

Lactose-intolerantie is een veel voorkomend probleem, waardoor een aanzienlijk deel van de 
bevolking geen conventionele melkproducten kan gebruiken. Melkproducten liggen aan de 
basis van het traditionele voedingspatroon. Zij zijn rijk aan calcium en een bron van 
vitamine D, B2, B12 en jodium, en vormen aldus een belangrijk element in de voeding van de 
gehele bevolking. Door het grote aanbod aan lactosearme en lactosevrije producten dat de 
levensmiddelenindustrie heeft ontwikkeld, zijn consumenten die lijden aan lactose-intolerantie 
gewend om informatie te krijgen over de samenstelling van producten die door hen kunnen 
worden geconsumeerd.

In verschillende EU-landen bestaat geen gemeenschappelijke limiet voor claims in verband 
met het lactosegehalte. Melkproducten die claimen "lactosearm" te zijn, mogen niet meer dan 
1 g lactose per 100 g of ml bereide levensmiddelen bevatten.

Amendement 50
Bijlage, na nieuw LACTOSE-ARM (nieuw)

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

Motivering

Lactose-intolerantie is een veel voorkomend probleem, waardoor een aanzienlijk deel van de 
bevolking geen conventionele melkproducten kan gebruiken. Melkproducten liggen aan de 
basis van het traditionele voedingspatroon. Zij zijn rijk aan calcium en een bron van 
vitamine D, B2, B12 en jodium, en vormen aldus een belangrijk element in de voeding van de 
gehele bevolking. Door het grote aanbod aan lactosearme en lactosevrije producten dat de 
levensmiddelenindustrie heeft ontwikkeld, zijn consumenten die lijden aan lactose-intolerantie 
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(bv. 17% van de bevolking in Finland) gewend om informatie te krijgen over de samenstelling 
van producten die door hen kunnen worden geconsumeerd.

Amendement 51
Bijlage, na nieuw LACTOSEVRIJ (nieuw)

GLUTENVRIJ
Een claim dat een levensmiddel glutenvrij 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het glutengehalte van het 
product maximaal 200 ppm 
(200 microgram/100 g) bedraagt.

Motivering

Omdat steeds meer mensen lijden aan glutenallergie, moet worden vastgesteld wat onder 
glutenvrij voedsel wordt verstaan. Aangezien niet alle glutenvrije levensmiddelen onder de 
bepalingen inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen vallen, is het belangrijk 
om dergelijke claims in de lijst van toegelaten voedingsclaims op te nemen. In het 
amendement wordt de limiet voor gluten op communautair niveau vastgesteld zoals in het 
ontwerpvoorstel met betrekking tot de Codex (voorgesteld ontwerpamendement op de 
richtlijnen voor het gebruik van voedingsclaims, ALNORM 97/26-V).

Amendement 52
Bijlage, na nieuw GLUTENVRIJ (nieuw)

VAN NATURE GLUTENVRIJ
Een claim dat een levensmiddel van 
nature glutenvrij is en elke andere claim 
die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het glutengehalte van 
het product niet detecteerbaar is, d.w.z. 
maximaal 20 ppm (20 microgram/100 g) 
bedraagt.

Motivering

Zie motivering amendement 59. 

Amendement 53
Bijlage, NATRIUMARM/ZOUTARM, alinea 1

NATRIUMARM/ZOUTARM NATRIUMARM

Een claim dat een levensmiddel Een claim dat een levensmiddel 
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natriumarm is en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product maximaal 0,12 g 
natrium, of de overeenkomstige waarde 
voor zout, per 100 g of ml bevat.

natriumarm is en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als het product maximaal 0,12 g 
natrium per 100 g of ml bevat.

Motivering

"Zout" als optie voor claims inzake het natrium-/zoutgehalte moet worden geschrapt. De link 
tussen natriumgehalte en zoutgehalte, zoals die in de bijlage wordt gelegd, is niet onbetwist. 
Zout is slechts een van de natriumbronnen in de voeding, en beide moeten derhalve 
afzonderlijk worden beschouwd. De totale inname van zout is bovendien afhankelijk van het 
voedingspatroon, dat in de lidstaten uit uiteenlopende soorten levensmiddelen bestaat.

Claims in verband met het zoutgehalte moeten gebaseerd zijn op waarden die gelden voor 
afzonderlijke categorieën levensmiddelen, bv. kazen, vleesproducten, brood, ontbijtgranen of 
bereide maaltijden. Daarom stelt de rapporteur voor advies voor dat informatie/claims in 
verband met het zoutgehalte (rijk, arm, vrij) van levensmiddelen op nationaal niveau worden 
geregeld.

Amendement 54
Bijlage, ZEER LAAG NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE, alinea 1

ZEER LAAG 
NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE

ZEER LAAG NATRIUMGEHALTE

Een claim dat een levensmiddel een zeer 
laag natriumgehalte heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product maximaal 
0,04 g natrium, of de overeenkomstige 
waarde voor zout, per 100 g of ml bevat.

Een claim dat een levensmiddel een zeer 
laag natriumgehalte heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product maximaal 
0,04 g natrium per 100 g of ml bevat.

Motivering

Zie motivering amendement 61. 

Amendement 55
Bijlage, NATRIUMVRIJ/ZOUTVRIJ, alinea 1

NATRIUMVRIJ/ZOUTVRIJ NATRIUMVRIJ
Een claim dat een levensmiddel natriumvrij 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 

Een claim dat een levensmiddel natriumvrij 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
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gedaan als het product maximaal 0,005 g 
natrium, of de overeenkomstige waarde 
voor zout, per 100 g bevat.

gedaan als het product maximaal 0,005 g 
natrium per 100 g bevat.

Motivering

Zie motivering amendement 61. 

Amendement 56
Bijlage, na EIWITRIJK (nieuw)

EIWITARM
Een claim dat een levensmiddel eiwitarm 
is en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als maximaal 30% van de 
energetische waarde van het levensmiddel 
wordt geleverd door eiwitten.
In geval van levensmiddelen die van 
nature eiwitarm zijn, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Motivering

De lijst van gezondheidsclaims moet ook claims in verband met een laag eiwitgehalte 
bevatten, aangezien eiwitarme diëten toch vrij gangbaar zijn.

Amendement 57
Bijlage, RIJK AAN VITAMINEN EN/OF MINERALEN, alinea 1

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 
"natuurlijke bron van vitaminen en 
mineralen" bedoelde hoeveelheid bevat.

Motivering

De voorgestelde claim heeft betrekking op de onder "natuurlijke bron van vitaminen en 
mineralen" bedoelde hoeveelheid.
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Amendement 58
Bijlage, BEVAT (NAAM VAN DE NUTRIËNT OF ANDERE STOF

Een claim dat een levensmiddel een 
nutriënt of andere stof bevat en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als het product aan alle 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening voldoet.

Een claim dat een levensmiddel een 
nutriënt of andere stof bevat en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als 100 g/100 ml of een 
portie van het product minimaal 15% van 
de dagelijkse behoefte aan de 
desbetreffende nutriënt of andere stof 
bevat. 

Motivering

Als algemene regel moet het gebruik van deze vermelding worden toegestaan, op voorwaarde 
dat het voorgeschreven aandeel van de dagelijkse behoefte aan de desbetreffende nutriënt of 
andere stof per 100 g/100 ml of per portie van een bepaald levensmiddel is gewaarborgd.

Amendement 59
Bijlage, VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT)

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 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 heeft en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag ook 
worden gedaan als het gehalte aan een of 
meer nutriënten minder dan 30% lager is 
dan dat van een vergelijkbaar product, 
op voorwaarde dat het percentage van de 
verlaging en de naam van de nutriënt in 
de claim zijn vermeld ("gehalte aan …met 
…% verlaagd").
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Motivering

De basisnorm voor de claim in verband met een verlaagd gehalte aan een nutriënt is 
aanvaardbaar. Het moet echter ook mogelijk zijn claims te gebruiken in verband met de 
feitelijke verlaging van het gehalte aan een bepaalde nutriënt, op voorwaarde dat het 
percentage van de verlaging ten behoeve van de consument duidelijk wordt vermeld.
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