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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
(COM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2003)0424)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0329/2003),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

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

(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 

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

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

Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 2
Overweging 7

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

(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, die eerst 
de Autoriteit raadpleegt.
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Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 3
Overweging 11

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

(11) De wetenschappelijke onderbouwing 
dient bij het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims op de eerste plaats te 
komen en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die claims 
gebruiken, moeten die rechtvaardigen, 
daarbij rekening houdende met bepaalde
structurele en organisatorische problemen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO).

Motivering

Hangt samen met artikel 14. Dient om erop te wijzen dat er problemen kunnen ontstaan voor 
KMO, die vaak niet in staat zijn voedingsclaims in verschillende talen te vertalen.

Amendement 4
Overweging 19

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

(19) Een gevarieerde, evenwichtige 
voeding die ook rekening houdt met de 
verschillende eetgewoonten in de 
lidstaten, die het waard zijn in acht 
genomen en bewaard te worden, is een 
fundamentele voorwaarde voor een goede 
gezondheid en elk afzonderlijk product 
kan van beslissend belang zijn voor de 
hele voeding; verder is de voeding slechts 
één van de vele factoren die van invloed 
zijn op het ontstaan van bepaalde ziekten 
bij de mens. Andere factoren, zoals leeftijd, 
genetische aanleg, hoeveelheid 
lichaamsbeweging, gebruik van tabak en 
drugs, blootstelling vanuit het milieu en 
stress, kunnen daarbij ook een rol spelen. 
Daarom zijn voor claims betreffende de 
reductie van een ziekterisico specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig.
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Motivering

Dient ter bescherming van de productie en verkoop van lokale specialiteiten, die van 
wezensbelang zijn voor de goede gezondheid van de mens.

Amendement 5
Overweging 26

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

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

Motivering

Dient om te wijzen op de problemen die KMO ondervinden om zich aan de nieuwe wetgeving 
aan te passen.

Amendement 6
Artikel 1, lid 3

3. Voedings- en gezondheidsclaims die 
niet in overeenstemming zijn met deze 
verordening, worden beschouwd als 
misleidende reclame in de zin van 
Richtlijn 84/450/EEG1.
____________
1 PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17.

3. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de volgende 
communautaire bepalingen:

- richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 
3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen1 en de daarvan 
afgeleide richtlijnen;

- richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 
15 juli 1980 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de exploitatie en het in de 
handel brengen van natuurlijk 
mineraalwater2;
- richtlijn 98/83/EG van de Raad van 
3 november 1998 betreffende de 
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onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water3.
____________
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
2 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1.
3. PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

Motivering

Doel van dit amendement is te verduidelijken dat de bestaande communautaire bepalingen 
betreffende bijzondere voeding van toepassing blijven.

Amendement 7
Artikel 1, lid 4

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

Schrappen

Amendement 8
Artikel 2, inleidende formule

Voor de doeleinden van deze verordening 
gelden de definities van "levensmiddel", 
"exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf", "in de handel 
brengen" en "eindverbruiker" van 
respectievelijk artikel 2 en artikel 3, punten 
3, 8 en 18, van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Voor de doeleinden van deze verordening:

a) gelden de definities van "levensmiddel", 
"exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf", "in de handel 
brengen" en "eindverbruiker" van 
respectievelijk artikel 2 en artikel 3, punten 
3, 8 en 18, van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad;
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b) geldt de definitie van 
"voedingssupplement" die wordt gegeven 
in richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen 1 en tevens de 
definities van "voedingswaarde-
etikettering", "eiwitten", "koolhydraten", 
"suikers", "vetstoffen", "verzadigd vet", 
"enkelvoudig onverzadigd vet", 
"meervoudig onverzadigd vet" en 
"voedingsvezel" in richtlijn 90/496/EEG 
van de Raad;
c) geldt bovendien de definitie van 
"etikettering" in artikel 1, lid 3, letter a) 
van richtlijn 2000/13/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
maart 2000 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten 
inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame2.

____________
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.
2 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

Motivering

Alle definities in de Europese voedingsmiddelenwetgeving moeten blijven gelden.

Amendement 9
Artikel 2, punt 8

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

(8) gemiddelde consument: een correct
geïnformeerde, omzichtige en oplettende 
consument. Wanneer een voedings- of 
gezondheidsclaim gericht is op een 
bepaalde groep, wordt rekening gehouden 
met het gemiddelde lid van die groep.

Motivering

Dient om een betere bescherming te waarborgen van sommige groepen consumenten, zoals 
kinderen, bejaarden en andere bijzonder kwetsbare groepen.
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Amendement 10
Artikel 3, alinea 2, letter a)

a) onjuist of misleidend zijn; a) onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn;

Amendement 11
Artikel 3, alinea 2, letter c)

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

c) stellen of impliceren dat een 
evenwichtige, gevarieerde voeding in het 
algemeen geen toereikende hoeveelheden 
nutriënten kan bieden; de nationale 
autoriteiten kunnen uitzonderingen 
overeenkomstig artikel 21 vaststellen;

Motivering

Deze aanvulling is nodig omdat elk land wel te maken heeft met voedingsdeficiënties in 
bepaalde gebieden en de eetgewoonten in elk land geëerbiedigd moeten worden.

Amendement 12
Artikel 4, titel

Beperkingen aan het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

Voorwaarden voor het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims

Amendement 13
Artikel 4, lid 1

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien.

1. Binnen 24 maanden na de vaststelling 
van deze verordening en na raadpleging 
van de Autoriteit 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 

Bij de opstelling van de voedingsprofielen 
voor levensmiddelen of bepaalde 
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levensmiddel aanwezige hoeveelheden van 
de volgende nutriënten:

categorieën levensmiddelen wordt met 
name rekening gehouden met:

a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

- de hoeveelheden van bepaalde 
nutriënten en andere in het levensmiddel 
vervatte stoffen;

b) suikers; - de rol en het belang van het 
levensmiddel (of de categorie 
levensmiddelen) in het dieet, waarbij 
terdege rekening gehouden moet worden 
met de eetgewoonten en 
consumptiemodellen in de verschillende 
lidstaten;

c) zout/natrium. - de volledige samenstelling van het 
levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstig 
effect op de gezondheid wetenschappelijk 
is aangetoond.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis 
daarvan voor de gezondheid, en met name 
de rol van nutriënten en andere stoffen 
met een nutritioneel of fysiologisch effect 
bij chronische ziekten. Bij de vaststelling 
van de voedingsprofielen vraagt de 
Commissie de Autoriteit om advies en 
overlegt zij met de belanghebbende 
partijen, met name de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en de 
consumentenorganisaties.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis 
daarvan voor de gezondheid. Bij de 
vaststelling van de voedingsprofielen 
vraagt de Commissie de Autoriteit om
advies en overlegt zij met de 
belanghebbende partijen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentenorganisaties.

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

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

Motivering

Bij het gebruik van voedingsprofielen of vergelijkbare instrumenten in diverse landen is 
gebleken dat eerst breed overleg gepleegd moet worden en dat verscheidene jaren nodig zijn 
om ze te ontwikkelen. Achttien maanden blijkt te kort te zijn en daarom stellen wij 24 
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maanden voor.

Het is uiterst belangrijk dat voedingsprofielen stoelen op een solide wetenschappelijke basis 
en het advies van de EFSA is dan ook absoluut noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling 
ervan. De EFSA moet rekening houden met de bijdrage van alle in een bepaald levensmiddel 
of categorie levensmiddelen aanwezige nutriënten en daarbij ook de rol van bepaalde 
levensmiddelen of categorieën levensmiddelen in het totale dieet in aanmerking nemen

Amendement 14
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 
voedingsclaims met betrekking tot de 
verlaging van vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, suikers en zout/natrium 
zonder vermelding van het specifieke 
criterium voor de voedingsstof waarvoor 
de claim geldt toegestaan, mits zij in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgelegde voorwaarden.

Amendement 15
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 van de voedingsstof 
of een andere substantie waarvoor de 
claim wordt gedaan, heeft een bewezen 
heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect, 
dat is vastgesteld aan de hand van 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens;

Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 16
Artikel 5, lid 1, letter b), inleidende formule

b) de stof waarvoor de claim wordt gedaan: b) de voedingsstof of een andere 
substantie waarvoor de claim wordt 
gedaan:
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Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 17
Artikel 5, lid 1, letter c)

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

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

Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 18
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 
voedingsstof of een andere substantie
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;

Motivering

Overeenkomstig artikel 4.

Amendement 19
Artikel 10, lid 2, inleidende formule

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

2. Gezondheidsclaims zijn alleen 
toegestaan als op het etiket en bij 
ontstentenis daarvan op de verpakking en 
in de reclame ervoor de volgende 
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informatie wordt aangebracht:

Motivering

De wetgeving moet ook gelden voor eventuele producten zonder etiket.

Amendement 20
Artikel 11

Impliciete gezondheidsclaims Beperkingen op het gebruik van bepaalde 
gezondheidsclaims

1. De volgende impliciete
gezondheidsclaims zijn niet toegestaan:

1. De volgende gezondheidsclaims zijn niet 
toegestaan:

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

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

b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of 
gedragsfuncties;

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

c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, 
claims met betrekking tot 
gewichtsvermindering of -beheersing, de 
snelheid of de mate van 
gewichtsvermindering als gevolg van het 
nuttigen van het levensmiddel, een 
vermindering van het hongergevoel, een 
versterking van het gevoel van 
verzadiging, of beperking van de in de 
voeding beschikbare energie;
d) claims waarin wordt verwezen naar het 
advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers, hun 
beroepsverenigingen of 
liefdadigheidsinstellingen, of waarin de 
indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan 
schaden.
2. Zo nodig publiceert de Commissie na 
raadpleging van de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren voor de toepassing van dit 
artikel.

2. De volgende gezondheidsclaims  zijn 
alleen toegestaan als daarvoor volgens de 
artikelen 10, lid 1 en 13, lid 1 expliciet 
vergunning is verleend:
a) claims met betrekking tot algemene, 
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niet-specifieke voordelen van de nutriënt 
of het levensmiddel voor de gezondheid 
en/of het algemeen welzijn;
b) claims met betrekking tot 
psychologische functies of 
gedragsfuncties;
c) onverminderd richtlijn 96/8/EG, claims 
met betrekking tot gewichtsvermindering 
of -beheersing, een vermindering van het 
hongergevoel, een versterking van het 
gevoel van verzadiging of beperking van 
de in de voeding beschikbare energie;
3. Claims waarin verwezen wordt naar het 
advies van artsen of andere medische 
beroepsbeoefenaren of hun 
beroepsorganisaties dan wel 
liefdadigheidsinstellingen zijn slechts 
geoorloofd indien:
a) de organisatie die de claim steunt, is 
erkend door de nationale of 
communautaire autoriteiten;
b) er ter zake een schriftelijke 
overeenkomst tussen beide partijen 
bestaat;
c) bijzonderheden van de aanbeveling 
gepubliceerd zijn en gemakkelijk 
toegankelijk zijn (b.v. op de website van de 
onderneming of van een erkende 
organisatie);
4. Zo nodig publiceert de Commissie, na 
raadpleging van de Autoriteit, de 
voedingsmiddelenindustrie en de 
consumenten, gedetailleerde richtsnoeren 
voor de implementatie van lid 2.

Motivering

In deze verordening is sprake van wetenschappelijk bewezen gezondheids- of voedingsclaims 
die de beoordeling door de EFSA hebben doorstaan.

Gegeven de grote verscheidenheid aan voedsel die ter beschikking staat is het 
onwaarschijnlijk dat een enkel levensmiddel de enige bron van een nutriënt of een essentieel 
ingrediënt is. Claims die de indruk wekken dat het niet nuttigen van het levensmiddel de 
gezondheid schaadt zijn te beschouwen als consumentenbedrog.
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Claims met betrekking tot algemene voordelen voor psychologische of gedragsfuncties, 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 moeten toegestaan zijn op grond van de artikelen 10, lid 1 en 13, 
lid 1.

Onderzoek is tegenwoordig van levensbelang en het schaadt het Europese wetenschappelijke 
potentieel en het innovatievermogen van de Europese voedingsmiddelenindustrie als deze 
claims verboden worden hoewel ze wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Bovendien 
zouden de Europese consument gezonde alternatieven worden onthouden die zijn dieet 
kunnen verrijken.

Het is in enkele lidstaten van de Europese Unie gangbare praktijk dat artsen, andere 
gezondheidswerkers, hun beroepsverenigingen of liefdadigheidsinstellingen specifieke claims 
ondersteunen.

Deze praktijk mag in de Europese Unie alleen worden toegestaan als de medewerking van de 
beroepsbeoefenaren en hun organisaties voldoet aan de volgende eisen:

1. zij moeten door de bevoegde nationale autoriteiten zijn erkend;
2. er is sprake van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen;
3. de bijzonderheden van de aanbevelingen zijn openbaar toegankelijk.

Amendement 21
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. 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, zijn toegestaan zonder dat zij 
moeten voldoen aan de in de artikelen 14 
en 17 genoemde voorwaarden voor een 
vergunning als zij in de in lid 2 bedoelde 
lijst zijn opgenomen.

Motivering

Om te verduidelijken dat voor dit type claims geen vergunningsaanvraag ingediend hoeft te 
worden (art. 14-17), maar dat een kennisgeving volstaat.
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Amendement 22
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 claims als 
bedoeld in lid 1.

Na raadpleging van de Autoriteit stelt de 
Commissie volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure uiterlijk op [drie jaar 
na de laatste dag van de maand waarin 
deze verordening is vastgesteld] een 
communautaire lijst op van toegestane 
claims als bedoeld in lid 1 die de rol van 
een nutriënt of andere stof bij de groei, de 
ontwikkeling en de normale functies van 
het lichaam beschrijven.
De lijst kan op initiatief van de Commissie 
of op verzoek van een lidstaat worden 
gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure.

Amendement 23
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. 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 en alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het 
gebruik van die claims beschrijven.

Motivering

Verduidelijking van het feit dat een claim in een bepaalde context gebruikt moet worden.

Amendement 24
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Artikel 12, lid 2 ter (nieuw)

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

Motivering

Vermelding dat de EFSA geraadpleegd moet worden.

Amendement 25
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.

Schrappen

Motivering

Zie de toevoeging aan artikel 26.

Amendement 26
Artikel 14, lid 1

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

1. Om de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
vergunning te verkrijgen wordt een 
aanvraag ingediend overeenkomstig de 
navolgende bepalingen.

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;
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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;
c) maakt de in artikel 3, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.
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Amendement 27
Artikel 14, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De aanvraag wordt toegezonden aan 
de bevoegde nationale autoriteit van een 
lidstaat.
a) De bevoegde nationale autoriteit:
i) bevestigt binnen 14 dagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van de aanvraag. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanvraag vermeld;
ii) stelt de Autoriteit  onverwijld op de 
hoogte van de aanvraag;
iii) stelt de aanvraag en door de indiener 
eventueel verstrekte aanvullende 
informatie ter beschikking van de 
Autoriteit.
b) De Autoriteit:
i) 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;
ii) maakt de in lid 2, onder f), bedoelde 
samenvatting van het dossier openbaar.

Motivering

Nadere omschrijving van de procedure voor het aanvragen van een vergunning en 
vermelding van de problemen die KMO ondervinden met het vertalen van de claim in de 
verschillende talen. De Commissie wordt verzocht voorstellen ter zake in te dienen.

Amendement 28
Artikel 14, lid 2, letter b)

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

b) de voedingsstof of andere substantie of
het levensmiddel of de categorie 
levensmiddelen waarvoor de 
gezondheidsclaim wordt gedaan en de 
bijzondere eigenschappen ervan;
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Motivering

Nadere omschrijving van de procedure voor het aanvragen van een vergunning en 
vermelding van de problemen die KMO ondervinden met het vertalen van de claim in de 
verschillende talen. De Commissie wordt verzocht voorstellen ter zake in te dienen.

Amendement 29
Artikel 14, lid 2, letter e)

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

e) een voorstel voor de tekst, in 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; overeenkomstig de procedure van 
artikel 23, lid 2 kunnen ad hoc 
maatregelen voor KMO worden 
vastgesteld

Amendement 30
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 stelt de Autoriteit uitvoerige 
richtsnoeren vast voor het opstellen en 
indienen van aanvragen en publiceert deze 
richtsnoeren.

Amendement 31
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 streeft 
de Autoriteit ernaar een termijn van zes
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.

Amendement 32
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 of een van de 
nationale autoriteiten die ter zake bevoegd 
is de aanvrager verzoeken de bij de 
aanvraag verstrekte gegevens binnen een 
bepaalde termijn aan te vullen.

Amendement 33
Artikel 19

Gegevensbescherming Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming 
en eerbiediging van verworven rechten
a) 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 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:
i) benaming en essentiële kenmerken van 
het levensmiddel dat eigenschappen bezit 
die van invloed zijn op de gezondheid;
ii) 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;
iii) methoden voor detectie en 
kwantificering van wezenlijke kenmerken 
van het levensmiddel of bestanddelen 
daarvan, die nodig kunnen zijn ten 
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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.
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.
b) Gegevensbescherming

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 

1. De wetenschappelijke gegevens en de 
andere informatie in het dossier van de 
aanvraag als vereist ingevolge artikel 10, 
en die beschermd worden ingevolge 
artikel 19, mogen gedurende zeven jaar 
vanaf de datum van vergunningverlening 
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gebruikt, tenzij de latere aanvrager met de 
eerdere aanvrager is overeengekomen dat 
die gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt, indien:

niet ten behoeve van latere aanvragers 
worden gebruikt, tenzij de andere
aanvrager met de eerdere aanvrager is 
overeengekomen dat die gegevens en 
informatie wel mogen worden gebruikt.

a) de eerdere aanvrager bij de eerdere 
aanvraag heeft aangegeven dat de 
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie door eigendomsrechten 
beschermd waren, en

2. Na het verstrijken van de termijn van 
zeven jaar mag de Autoriteit de resultaten 
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.

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.

c) Eerbiediging van verworven rechten:
De indiening van een aanvraag, de 
bevestiging van ontvangst of de verlening 
van een vergunning voor een claim laten 
elk recht inzake intellectuele eigendom 
dat de aanvrager heeft met betrekking tot 
die claim of met betrekking tot 
wetenschappelijke gegevens of informatie 
als vervat in het dossier van de aanvraag, 
onverlet. De voornoemde rechten worden 
behandeld in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht of met eventuele 
bepalingen van de nationale wetgeving die 
niet in strijd zijn met het
Gemeenschapsrecht.

____________
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Motivering

Ter stimulering van investeringen in onderzoek, bevordering van innovatie en waarborging 
van een eerlijke mededinging is een adequate databescherming noodzakelijk. Aanvragers 
moeten in overleg met de Commissie met argumenten kunnen aangeven welke informatie 
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vertrouwelijk moet blijven, omdat eventuele bekendmaking hun concurrentievoordeel sterk 
zou aantasten. Als een aanvrager zijn aanvraag intrekt, dan moeten de lidstaten, de
Commissie en de Autoriteit de vertrouwelijkheid van de verstrekte commerciële en industriële 
informatie respecteren Het gebruik van wetenschappelijke gegevens en andere bij het verzoek 
verstrekte informatie, die beschermd is in de zin van artikel 19, mag gedurende een periode 
van 7 jaar niet aan andere aanvragers bekend worden gemaakt, tenzij de eerste aanvrager 
hiervoor toestemming heeft verleend.

Amendement 34
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 
inwerkingtreding 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 naar gelang wat 
het langst is.

Gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 
12, lid 1 kunnen worden verstrekt vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening tot de datum van vaststelling 
van de in artikel 12, lid 2 bis bedoelde 
lijst, onder verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers, voorzover zij voldoen 
aan de bepalingen van deze verordening 
en de nationale toepasselijke 
voorschriften, en behoudens toepassing 
van de vrijwaringsmaatregelen conform 
artikel 22.
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 
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bestanddelen van levensmiddelen op het 
tijdstip dat deze verordening in werking 
treedt, kunnen onverminderd worden 
toegepast mits daartoe overeenkomstig 
artikel 14 een aanvraag wordt ingediend 
binnen 12 maanden na de datum van 
toepassing van deze verordening en tot zes 
maanden nadat een definitief besluit 
overeenkomstig artikel 16 is genomen.

Motivering

Er moet een overgangsperiode van 18 maanden worden vastgesteld. De verkoop van 
levensmiddelen die op de markt zijn gebracht vóór de inwerkingtreding van de verordening 
moet ongehinderd mogelijk zijn tot de uiterste houdbaarheidsdatum van het product, zoals al 
eerder is bepaald in andere communautaire regelingen. Er wordt een nieuwe 
overgangsmaatregel vastgesteld voor claims die reeds wettelijk bestaan, niet op de in artikel 
12 bedoelde communautaire lijst staan en dus specifieke goedkeuring behoeven. De 
aanpassing van de etikettering op de verpakking en andere documentatie voor levensmiddelen 
kan diverse maanden in beslag nemen. De toepassingstermijnen moeten zowel rekening 
houden met producten met een beperkte houdbaarheidsduur, waarvoor diverse maanden 
nodig kunnen zijn om de verpakking te wijzigen en eventuele andere veranderingen aan te 
brengen, en producten met een lange houdbaarheidstermijn die reeds zijn verpakt op het 
moment dat de verordening wordt gepubliceerd.

Amendement 35
Bijlage, onderdeel LAGE ENERGETISCHE WAARDE, alinea 1

Een claim dat een levensmiddel een lage 
energetische waarde heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als de energetische waarde 
van het product minder dan 40 kcal 
(170 kJ)/100 g en minder dan 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml bedraagt.

Een claim dat een levensmiddel een lage 
energetische waarde heeft en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als de energetische waarde 
van het product niet meer dan 40 kcal 
(170 kJ)/100 g (vaste stoffen) en niet meer 
dan 20 kcal (80 kJ)/100 ml (vloeistoffen)
bedraagt, tenzij het levensmiddel een 
tafelzoetstof is.

Motivering

Tafelzoetstoffen zijn bedoeld om door de consument in zeer geringe hoeveelheden te worden 
gebruikt, veel minder dan 100 g of 100 ml, bij voorbeeld een klein tabletje voor gebruik in de 
koffie. De grote zoetkracht van tafelzoetstoffen maakt metingen op een schaal van 100 gram 
of 100 milliliter zinloos en misleidend voor de consument. Terwijl tafelzoetstoffen per 100 
gram of 100 milliliter een "normale" koolhydraat- en energiewaarde van wel 400 kcal kunnen 
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hebben, bevat een klein tabletje hoogstens 0,2 kcal. Een consument kan en zal nooit 100 gram 
of 100 milliliter van dit specifieke type voedingsmiddel consumeren (dit zou in sommige 
gevallen neerkomen op 2000 tabletten tafelzoetstof). Dergelijke hoeveelheden kunnen dus 
beter niet worden gehanteerd als het gaat om deze categorie levensmiddelen. Tafelzoetstoffen 
zijn energiearm of energievrij en dienen aan de consument als zodanig te worden 
gepresenteerd (in veel lidstaten etiketteren producenten van tafelzoetstoffen hun producten 
dan ook zowel met een 100 gram-tabel als met een tabel per eenheid, bij voorbeeld kcal per
tablet, waarbij wordt aangegeven dat elke tablet die feitelijk geconsumeerd wordt maar 0,2 
kcal bevat). Het is dus volstrekt legitiem dat er voor tafelzoetstoffen claims worden gebruikt 
als "caloriearm" of, in het geval van tabletten en vloeistoffen "calorievrij".

Amendement 36
Bijlage, onderdeel BEVAT GEEN ENERGIE, alinea 1

Een claim dat een levensmiddel geen 
energie bevat en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als de energetische waarde van het 
product minder dan 4 kcal (17 kJ)/100 ml 
bedraagt.

Een claim dat een levensmiddel geen 
energie bevat en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, mag alleen worden 
gedaan als de energetische waarde van het 
product niet meer dan 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml (vloeistoffen) en niet meer 
dan 8 kcal/100 gram (vaste stoffen) 
bedraagt, tenzij het levensmiddel een 
tafelzoetstof is.

Motivering

Tafelzoetstoffen zijn bedoeld om door de consument in zeer geringe hoeveelheden te worden 
gebruikt, veel minder dan 100 g of 100 ml, bij voorbeeld een klein tabletje voor gebruik in de 
koffie. De grote zoetkracht van tafelzoetstoffen maakt metingen op een schaal van 100 gram 
of 100 milliliter zinloos en misleidend voor de consument. Terwijl tafelzoetstoffen per 100 
gram of 100 milliliter een "normale" koolhydraat- en energiewaarde van wel 400 kcal kunnen 
hebben, bevat een klein tabletje hoogstens 0,2 kcal. Een consument kan en zal nooit 100 gram 
of 100 milliliter van dit specifieke type voedingsmiddel consumeren (dit zou in sommige 
gevallen neerkomen op 2000 tabletten tafelzoetstof). Dergelijke hoeveelheden kunnen dus 
beter niet worden gehanteerd als het gaat om deze categorie levensmiddelen. Tafelzoetstoffen 
zijn energiearm of energievrij en dienen aan de consument als zodanig te worden 
gepresenteerd (in veel lidstaten etiketteren producenten van tafelzoetstoffen hun producten 
dan ook zowel met een 100 gram-tabel als met een tabel per eenheid, bij voorbeeld kcal per 
tablet, waarbij wordt aangegeven dat elke tablet die feitelijk geconsumeerd wordt maar 0,2 
kcal bevat). Het is dus volstrekt legitiem dat er voor tafelzoetstoffen claims worden gebruikt 
als "caloriearm" of, in het geval van tabletten en vloeistoffen "calorievrij".

Amendement 37
Bijlage, nieuw onderdeel bis na onderdeel VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN,
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RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN
Een claim dat een levensmiddel rijk aan 
onverzadigde vetten is en elke andere 
claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, mag alleen worden gedaan als 
ten minste 70% van de in het product 
aanwezige vetzuren bestaat uit 
onverzadigde vetten.
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan onverzadigde vetten, 
mogen de woorden "van nature" in de 
claim worden opgenomen.

Motivering

Dit amendement betreft toevoeging van een nieuwe claim. Naar algemeen wordt erkend 
spelen vetten een belangrijke rol in de voeding en zijn er grote verschillen in kwaliteit en 
voedingswaarde. Vetten die rijk aan onverzadigde vetzuren zijn hebben een gunstige invloed 
op het dieet, met name als ze in de plaats komen van verzadigde of vaste vetten. Het is dan 
ook van belang dat de consument informatie krijgt over de kwaliteit van de vetten en niet 
alleen over de kwantiteit.

Amendement 38
Bijlage, nieuw onderdeel ter na onderdeel VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN,

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 in het product 
aanwezige vetzuren bestaat uit 
enkelvoudig onverzadigde vetten.
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan enkelvoudig 
onverzadigde vetten, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Motivering

Dit amendement betreft toevoeging van een nieuwe claim. Naar algemeen wordt erkend 
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spelen vetten een belangrijke rol in de voeding. In een recente publicatie wijst de WHO erop 
dat vervanging van verzadigde vetten door enkelvoudig onverzadigde vetten zowel de totale 
cholesterolspiegel als het gehalte aan LDL-cholesterol verlaagt. Het is dan ook van belang 
dat de consument informatie krijgt over de kwaliteit van de vetten en niet alleen over de 
kwantiteit.

Amendement 39
Bijlage, nieuw onderdeel quater na onderdeel VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN,

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 in het product 
aanwezige vetzuren bestaat uit 
meervoudig onverzadigde vetten.
In geval van levensmiddelen die van 
nature rijk zijn aan meervoudig 
onverzadigde vetten, mogen de woorden 
"van nature" in de claim worden 
opgenomen.

Motivering

Dit amendement betreft toevoeging van een nieuwe claim. Naar algemeen wordt erkend 
spelen vetten een belangrijke rol in de voeding en zijn er grote verschillen in kwaliteit en 
voedingswaarde tussen de verschillende vetten. Het is dan ook van belang dat de consument 
informatie krijgt over de kwaliteit van de vetten en niet alleen over de kwantiteit. In veel 
lidstaten bestaat wetgeving die de consumptie van meervoudig onverzadigd vet bevordert, 
waarbij 45% als gemiddeld niveau wordt genoemd.

Amendement 40
Bijlage, nieuw onderdeel quinquies na onderdeel VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN,

BRON VAN OMEGA 3
Een claim dat een levensmiddel een bron 
van omega 3 is en elke andere claim die 
voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als aan ten minste één van 
de volgende voorwaarden is voldaan:
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- een gehalte aan alfalinolzuur van 
minimaal 0,3 g per 100 g/100 ml product,
- een gehalte aan omega 3 met zeer lange 
keten van minimaal 30 mg per 100 g/100 
ml product,
mits ten minste 15% van de 
dieetaanbeveling van de WHO of de 
regionale of nationale autoriteiten wordt 
gedekt door een gemiddeld dagelijks 
gebruik van het product.

Motivering

De WHO beveelt aan meer alfalinolzuur tot zich te nemen. Ook wordt in veel regionale en 
nationale dieetrichtsnoeren aanbevolen meer omega 3 vetzuren te consumeren.

Amendement 41
Bijlage, onderdeel ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS

Een claim dat aan een levensmiddel geen 
suikers zijn toegevoegd en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als aan het product geen 
mono- of disachariden of andere vanwege 
hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen 
zijn toegevoegd.

Een claim dat aan een levensmiddel geen 
suikers zijn toegevoegd en elke andere 
claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, mag alleen 
worden gedaan als aan het product geen 
mono- of disachariden of andere vanwege 
hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen 
zijn toegevoegd, met uitzondering van 
zoetstoffen als gedefinieerd in richtlijn 
94/35/EG.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk met het oog op de samenhang met de overige wetgeving.
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TOELICHTING

Inleiding

Een gezonde voeding is een voorwaarde voor een goede gezondheid. De consument krijgt dan 
ook steeds meer belangstelling voor de voedingswaarde van levensmiddelen, wat de 
levensmiddelenindustrie ertoe brengt de verbruikers steeds correcter en gedetailleerder 
informatie over haar producten te verstrekken.

Een van de doelen die de Commissie zich stelt in haar Witboek over voedselveiligheid 
(COM/1999/0719) is de uitvoering van een voedingsbeleid. Volgens het Witboek moet het 
voedingsbeleid van de Europese Unie gebaseerd zijn op strenge normen voor de 
voedselveiligheid om de gezondheid van de consument te beschermen en te bevorderen. Deze 
bescherming van de volksgezondheid moet niet beperkt blijven tot de veiligheid van het 
voedsel, maar ook betrekking hebben op de gevolgen van voedingsmiddelen voor de 
gezondheid, want het is wetenschappelijk bewezen dat een aangepaste en gevarieerde voeding 
erg belangrijk is voor het behoud van een goede gezondheid en het algemene welzijn.

Het voorstel van de Commissie

In juli 2003 legde de Commissie het Parlement en de Raad een voorstel voor een verordening 
betreffende claims op voedingswaren voor. Dit betreft vrijwillige claims inzake de 
voedingswaarde van levensmiddelen of de heilzame werking voor de gezondheid of het 
welzijn.

De voornaamste doeleinden van een regeling betreffende voedingsclaims zijn in de eerste 
plaats bescherming van de consument en veiligheid van het voedsel, en in de tweede plaats 
het verzekeren van een vrij verkeer van producten. Doel is om het hoogst mogelijke niveau 
van bescherming van de gezondheid te bereiken door ervoor te zorgen dat de producten veilig 
zijn en een keuze wordt gemaakt op basis van correcte informatie. De informatie die de 
consument in staat stelt om een correcte keuze te maken, wordt echter niet steeds in een 
duidelijke en toegankelijke vorm beschikbaar gesteld.

De Commissie stelt voor om met de onderhavige verordening een nieuw wettelijk kader voor 
toegestane claims betreffende nutriënten en de gezondheid te scheppen:

§ het gebruik van voedingsclaims is toegestaan als zij in overeenstemming zijn met de 
regeling in de bijlage, die een lijst met voedingsclaims en specifieke voorwaarden voor 
het gebruik daarvan bevat;

§ het gebruik van gezondheidsclaims is toegestaan als er een vergunning voor is verleend.

De Commissie stelt voor om via de comitologieprocedure specifieke voedingsprofielen voor 
levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen vast te stellen en een communautaire 
lijst op te stellen van gezondheidsclaims die de rol van een nutriënt of andere stof beschrijven 
en zijn gebaseerd op onomstreden wetenschappelijke gegevens, een en ander op basis van 
voorstellen ingediend door de lidstaten.
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De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zal in de verschillende fasen en 
procedures een belangrijke rol gaan spelen.

Opmerkingen over de amendementen

Voedingsprofielen

De eerste opmerking betreft artikel 4, waar wij de voorkeur geven aan voorwaarden in plaats 
van beperkingen aan het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen of 
categorieën levensmiddelen. Dit is een positieve benadering waarbij voedingsprofielen 
worden vastgesteld op basis van de algehele samenstelling van het levensmiddel en de 
nutriënten die het bevat. Het doel is om de consument te stimuleren om een evenwichtig dieet 
te volgen, waarbij zowel gedacht wordt aan de bevolking in het algemeen als aan bepaalde 
risicogroepen, onder meer kinderen. Daarom wordt een rechtstreekse verwijzing naar 
hoeveelheden nutriënten zoals vetstoffen, verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers en 
zout/natrium geschrapt.

In plaats van het voorstel van de Commissie dat binnen 18 maanden voedingsprofielen 
opgesteld moeten worden stelt de rapporteur daarvoor een langere termijn vast, en wel 
maximaal 24 maanden. Zo krijgt de EFSA meer tijd om advies uit te brengen na 
wetenschappelijk deskundigen geraadpleegd te hebben. Het is immers van het grootste 
belangen dat de voedingsvoorschriften worden opgesteld op basis van wetenschappelijke 
kennis. Uw rapporteur kan instemmen met de comitologieprocedure, mits het Europees 
Parlement bij het overleg met de belanghebbende partijen wordt betrokken.

Om de consumenten te helpen om met kennis van zaken te kiezen voor een gezond dieet 
moeten levensmiddelen of categorieën levensmiddelen niet worden ingedeeld in "goede" of 
"slechte". In de wetenschap wordt algemeen erkend dat er geen "goede" of "slechte" 
levensmiddelen zijn, maar alleen goede en slechte eetgewoonten.

Gezondheidsclaims

Als men ervan uitgaat dat voedings- en gezondheidsclaims moeten stoelen op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke kennis en dat deze verordening ook voorziet in een beoordeling 
door de EFSA, dan moeten alle claims die aan deze algemene criteria voldoen toegestaan zijn.

Wel moeten claims die te generiek zijn worden vermeden en moeten claims die verwijzen 
naar psychologische en gedragsfuncties zeer zorgvuldig worden geregeld. Claims betreffende 
cognitieve functies zijn daarentegen makkelijker toetsbaar en hier kan men dan ook anders 
tegenover staan. De waarheid van claims betreffende de werking van bepaalde nutriënten of  
andere voedingsstoffen op gedragsfuncties is evenwel moeilijk te bewijzen. Het 
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied vordert weliswaar, maar niet altijd even snel als 
men zou willen.

Wat de claims betreft die worden genoemd in artikel 11 moeten twee gevallen worden 
onderscheiden. Bepaalde claims kunnen de consument in gevaarlijke situaties brengen, met 
name door het evenwicht in zijn dieet te verstoren, en deze moeten dan ook niet zijn 
toegestaan. Andere claims, zoals verwijzingen naar gewichtsvermindering of -beheersing, 
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moeten alleen worden toegestaan als daarvoor speciaal vergunning is verleend. Het lijkt 
dienstig het gebruik van wetenschappelijk toetsbare claims, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
gevoel van verzadiging en vermindering van het hongergevoel toe te staan. Zwaarlijvigheid is 
in de moderne maatschappijen een enorm probleem aan het worden en de Commissie wordt 
daarom verzocht zo spoedig mogelijk een herziene versie van richtlijn 96/8/EG in te dienen.

Het gebruik van claims tenslotte waarin wordt verwezen naar het advies van artsen of andere 
gezondheidswerkers of van hun verenigingen, moet worden beperkt tot claims die afkomstig 
zijn van organisaties die ten minste door de betrokken lidstaat zijn erkend op basis van 
gemeenschappelijke parameters. Samenwerking tussen de gezondheidswerkers en de 
bevoegde autoriteiten kan alleen maar in het voordeel zijn van de consument.

Vergunningsprocedure

Hoewel wij het eens zijn met de noodzaak van een vergunningsprocedure zetten wij 
vraagtekens bij:

− de vaststelling van slechts indicatieve termijnen voor de Commissie en de Autoriteit,
− de gegevensbescherming die niet verzekerd is als bijvoorbeeld een vergunning wordt 

geweigerd,
− de rol van de nationale autoriteiten en hun relatie met de EFSA.

In het belang van de rechtszekerheid en een snelle afhandeling van verzoeken om 
toestemming moeten de termijnen vast en dwingend zijn, met de mogelijkheid 
overeenkomsten te sluiten op grond waarvan het eventuele gebruik van de betreffende 
gegevens is toegestaan onder eerbiediging van de bepalingen inzake de intellectuele 
eigendom. Als de vergunningsprocedure in handen van de EFSA wordt gelegd, dan moeten 
aanvragen op nationaal niveau via de bevoegde nationale autoriteiten ingediend kunnen 
worden, zodat de procedure vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt 
versoepeld.

De bijlage

Diverse nieuwe claims moeten in de bijlage van deze verordening worden ingelast, omdat zij 
een duidelijk en positief beeld van de voedingsmiddelenindustrie geven en snellere 
tenuitvoerlegging van de verordening mogelijk maken. Wij voegen daarom claims toe 
betreffende omega 3 vetzuren en enkel- en meervoudig onverzadigde vetten.

Conclusies

Hoewel de rapporteur de voorstellen van de Commissie niet volledig kan onderschrijven, 
moet worden erkend dat de indiening van dit voorstel voor een verordening een goede zaak is 
en op het juiste moment komt. Hierbij moet wel worden bedacht dat er in de vorige 
zittingsperiode een intensief debat is gevoerd en dat men niet meer aan het begin staat. Ik wil 
in dit verband mijn waardering uitspreken voor mijn collega Mauro Nobilia, die in de 
voorgaande zittingsperiode rapporteur was voor ditzelfde wetgevingsvoorstel. De Raad heeft 
ondertussen grote vorderingen gemaakt met de behandeling van dit voorstel. Dit doet evenwel 
niets af aan het standpunt van het Europees Parlement ter zake.


