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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in of op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van 
de Raad, Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 en 
Richtlijn 2000/13/EG
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0427)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 37 en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan 
het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0259/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2007),

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 5

(5) Met het oog op de bescherming van 
de gezondheid van de mens dienen 
aroma’s, uitgangsmaterialen voor aroma’s 
en levensmiddelen die aroma’s bevatten 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen. Ook dienen 
hierbinnen bepaalde voedselingrediënten 
met aromatiserende eigenschappen te 

(5) Met het oog op de bescherming van 
de gezondheid van de mens dienen 
aroma’s, uitgangsmaterialen voor aroma’s 
en levensmiddelen die aroma’s bevatten 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen. Ook dienen 
hierbinnen bepaalde voedselingrediënten 
met aromatiserende eigenschappen te 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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vallen die aan levensmiddelen worden 
toegevoegd met als belangrijkste doel er 
geur en/of smaak aan te geven en die er in 
aanzienlijke mate toe bijdragen dat 
bepaalde van nature voorkomende 
ongewenste stoffen (hierna 
“voedselingrediënten met aromatiserende 
eigenschappen” genoemd) in 
levensmiddelen aanwezig zijn, alsmede het 
uitgangsmateriaal ervan en de 
levensmiddelen die ze bevatten.

vallen die aan levensmiddelen worden 
toegevoegd met als belangrijkste doel er 
geur en/of smaak aan te geven en die ertoe
bijdragen dat bepaalde van nature 
voorkomende ongewenste stoffen (hierna 
“voedselingrediënten met aromatiserende 
eigenschappen” genoemd) in 
levensmiddelen aanwezig zijn, alsmede het 
uitgangsmateriaal ervan en de 
levensmiddelen die ze bevatten.

Motivering

Ten aanzien van bijlage III is de formulering "in aanzienlijke mate" onvoldoende precies voor 
een definitie van de categorie voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen die 
ertoe bijdragen dat van nature voorkomende ongewenste stoffen in levensmiddelen aanwezig 
zijn. Zij moet daarom worden geschrapt.

Amendement 2
OVERWEGING 22

(22) Specifieke informatievoorschriften 
moeten garanderen dat de consument niet 
wordt misleid ten aanzien van het voor de 
productie van natuurlijke aroma’s 
gebruikte uitgangsmateriaal. Zo moet 
bijvoorbeeld als vanilline van hout is 
verkregen het uitgangsmateriaal worden 
vermeld.

(22) Specifieke informatievoorschriften 
moeten garanderen dat de consument niet 
wordt misleid ten aanzien van het voor de 
productie van natuurlijke aroma’s 
gebruikte uitgangsmateriaal. 

Motivering

Als de bedoeling is met deze inleidende bepaling te verduidelijken welke soort van informatie 
moet worden verstrekt om ervoor te zorgen dat consumenten niet worden misleid, volstaat één 
voorbeeld niet.

Amendement 3
OVERWEGING 25

(25) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 

(25) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
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voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden13.
_________________
13 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden13.
________________
13 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit als 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
22.7.2006, blz. 11).

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 4
ARTIKEL 1, ALINEA 1

Deze verordening geeft voorschriften voor 
aroma’s en voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in en op levensmiddelen om de 
doeltreffende werking van de interne markt 
en een hoog niveau van bescherming van 
de menselijke gezondheid en de 
bescherming van de consument te 
waarborgen.

Deze verordening geeft voorschriften voor 
aroma’s en voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in en op levensmiddelen om een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van 
bescherming van de consument en de 
doeltreffende werking van de interne markt 
te waarborgen.

Motivering

In artikel 95 van het EG-Verdrag, dat de rechtsgrondslag van deze verordening vormt, wordt 
eerst de doeltreffende werking van de interne markt genoemd en vervolgens een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid en van bescherming van de consument. In 
deze verordening, waarmee vorm aan de doelstellingen van het Witboek uit 2000 over 
voedselveiligheid wordt gegeven, kan deze volgorde evenwel de indruk geven dat de 
verordening vooral is bedoeld om de mededinging op de interne markt te bevorderen en dat 
de menselijke gezondheid en de bescherming van de consument van bijkomend belang zijn.

Amendement 5
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT (A)

a) in of op levensmiddelen gebruikte 
of te gebruiken aroma’s, met uitzondering 
van rookaroma’s, die vallen binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 2065/2003;

a) in of op levensmiddelen gebruikte 
of te gebruiken aroma’s, inclusief
rookaroma’s, die niet vallen binnen het
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 2065/2003;
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Motivering

Aangezien Verordening (EG) nr. 2065/2003 specifieke bepalingen omvat over rookaroma's, 
maar niet voor alle rookaroma's, bestaat de mogelijkheid dat een juridisch vacuüm wordt 
gecreëerd. Voor rookaroma's die niet onder Verordening (EG) nr. 2065/2003 vallen, moet 
deze verordening van toepassing zijn.

Amendement 6
ARTIKEL 2, LID 3

3. In voorkomend geval kan volgens de in 
artikel 18, lid 2, bedoelde procedure
worden bepaald of een bepaalde stof of een 
bepaald mengsel van stoffen, een bepaald 
uitgangsmateriaal of soort levensmiddelen 
al dan niet binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening valt.

3. In voorkomend geval kan volgens de in 
artikel 18, lid 2 bis, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden bepaald of een bepaalde stof of een 
bepaald mengsel van stoffen, een bepaald 
uitgangsmateriaal of soort levensmiddelen 
al dan niet binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening valt.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 7
ARTIKEL 3, LID 2, PUNT (B)

b) “aromastof”: een chemisch 
welbepaalde stof met aromatiserende 
eigenschappen;

b) “aromastof”: een chemisch 
welbepaalde stof met aromatiserende 
eigenschappen die wordt verkregen door 
adequate natuurlijke processen of 
chemische synthese;

Motivering

De definitie van aromastof in dit artikel hangt samen met artikel 14, waar de etikettering van 
voedsel wordt geregeld. Aangezien "natuuridentieke" stoffen chemisch identiek zijn aan 
"natuurlijke" stoffen, is geen specifieke definitie van synthetische aroma's nodig. Het is 
niettemin redelijk deze verwijzing op te nemen, opdat begrijpelijke en volledige informatie 
aan de consument wordt verstrekt.

Amendement 8
ARTIKEL 3, LID 4

4. In voorkomend geval kan volgens Schrappen
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de in artikel 18, lid 2, bedoelde procedure 
worden bepaald of een bepaalde stof al 
dan niet tot een in lid 2, onder b) tot en 
met j), vermelde categorie behoort.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 9
ARTIKEL 4, PUNT (B BIS) (nieuw)

(b bis) zij houden voordelen in voor de 
consument.

Motivering

De goedkeuring van aroma's is niet alleen een kwestie van toxicologische veiligheid, maar 
heeft ook te maken met de vraag naar de wenselijkheid van buitensporige aromatisering, die 
een ongewild neveneffect van de mededinging op de voedingsmiddelenmarkt kan zijn. De 
goedkeuringsprocedure moet daarom criteria omvatten die betrekking hebben op de 
voordelen voor consumenten.

Amendement 10
ARTIKEL 5, LID 3

3. Bepalingen ter uitvoering van lid 2 
kunnen worden vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 18, lid 2.

3. Bepalingen ter uitvoering van lid 2 
kunnen worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 18, lid 2 bis.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 11
ARTIKEL 7, LID 2, ALINEA 2

Zo nodig stelt de Commissie in aansluiting 
op het advies van de Autoriteit maatregelen 
vast overeenkomstig de procedure van 
artikel 18, lid 2. Deze maatregelen worden 
al naar het geval in de bijlagen III, IV of V 

Zo nodig stelt de Commissie in aansluiting 
op het advies van de Autoriteit maatregelen 
vast overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 18, lid 2 bis. Deze maatregelen 
worden al naar het geval in de bijlagen III, 
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opgenomen. IV of V opgenomen.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 12
ARTIKEL 12

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde aroma’s mogen alleen in de 
handel worden gebracht wanneer op de 
verpakking, recipiënten of begeleidende 
documenten ervan de in de artikelen 13 en 
14 voorgeschreven informatie op een 
duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk 
leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht.

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde aroma’s mogen alleen in de 
handel worden gebracht wanneer op de 
verpakking, recipiënten of begeleidende 
documenten ervan de in de artikelen 13 en 
14 voorgeschreven informatie op een 
duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk 
leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht. Dit betekent niet dat landen 
geen gedetailleerdere of strengere 
bepalingen mogen toepassen.

Amendement 13
ARTIKEL 13, LID 1, PUNT (E)

e) een vermelding van de 
maximumhoeveelheid van ieder 
bestanddeel of iedere groep bestanddelen 
waarvoor een kwantitatieve beperking in 
levensmiddelen geldt en/of adequate 
duidelijke en begrijpelijke informatie, 
zodat de koper in staat wordt gesteld deze 
verordening of andere relevante 
communautaire wetgeving na te leven;

e) een vermelding van de 
maximumhoeveelheid van ieder 
bestanddeel of iedere groep bestanddelen 
waarvoor een kwantitatieve beperking in 
levensmiddelen geldt en/of adequate 
duidelijke en begrijpelijke informatie, 
zodat de koper in staat wordt gesteld deze 
verordening of andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief
Verordening (EG) nr. 1829/2003, na te 
leven;

Motivering

Gelet op het belang dat Verordening (EG) nr. 1829/2003 voor voedselveiligheid heeft, moet 
zij expliciet worden vermeld.

Amendement 14
ARTIKEL 14, LID 4, ALINEA 1
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4. Het begrip “natuurlijk” mag alleen 
worden gebruikt in combinatie met een 
verwijzing naar een levensmiddel, 
levensmiddelencategorie of een 
plantaardige of dierlijke grondstof indien 
ten minste 90 gewichtsprocent van de 
aromatiserende component van het 
desbetreffende uitgangsmateriaal is 
verkregen.

4. Het begrip “natuurlijk” mag alleen 
worden gebruikt in combinatie met een 
verwijzing naar een levensmiddel, 
levensmiddelencategorie of een 
plantaardige of dierlijke grondstof indien 
ten minste 98 gewichtsprocent van de 
aromatiserende component van het 
desbetreffende uitgangsmateriaal is 
verkregen.

Motivering

De 90/10-verhouding kan misleidend voor consumenten zijn. De voorgestelde tekst kan 
consumenten de indruk geven dat het aroma vooral verkregen is uit de opgegeven 
meerderheidscomponent, terwijl de overige 10% in werkelijkheid is verkregen uit geheel 
verschillende ingrediënten. De verhouding moet 98/2 zijn.

Amendement 15
ARTIKEL 17, LID 2

2. Na raadpleging van de Autoriteit 
kan een gemeenschappelijke methodologie 
voor de verzameling van informatie door 
de lidstaten over de consumptie en het 
gebruik van in de communautaire lijst 
opgenomen aroma’s en van de in bijlage III 
vermelde stoffen overeenkomstig de 
procedure van artikel 18, lid 2, worden
vastgesteld.

2. Na raadpleging van de Autoriteit 
wordt een gemeenschappelijke 
methodologie voor de verzameling van 
informatie door de lidstaten over de 
consumptie en het gebruik van in de 
communautaire lijst opgenomen aroma’s 
en van de in bijlage III vermelde stoffen 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 18, lid 2 bis, 
vastgesteld.

Motivering

Een gemeenschappelijke methodologie is van essentieel belang om de gegevens in de 
landenverslagen met elkaar te kunnen vergelijken. Voorts is dit amendement nodig om de 
tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 16
ARTIKEL 17, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De communautaire lijst wordt om de 
tien jaar gecontroleerd.
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Motivering

Gelet op de voortdurende technologische vooruitgang op het gebied van de productie van 
voedselaroma's, moet een tijdschema voor de periodieke actualisering van de lijst worden 
vastgesteld.

Amendement 17
ARTIKEL 18, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 18
ARTIKEL 19

Wijzigingen van de bijlagen II tot en met V 
bij deze verordening worden 
overeenkomstig de procedure van artikel 
18, lid 2, in het licht van de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang vastgesteld.

Wijzigingen van de bijlagen II tot en met V 
bij deze verordening worden 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 18, lid 2 bis, in het 
licht van de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang vastgesteld.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 19
ARTIKEL 22, LID 3

3. Volgens de procedure van artikel 
18, lid 2, kunnen geschikte 
overgangsmaatregelen worden genomen.

3. Volgens de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 18, lid 2 bis, 
kunnen geschikte overgangsmaatregelen 
worden genomen.

Motivering

Nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.
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Amendement 20
ARTIKEL 26

Bijlage III, lid 1, streepje 2 (Richtlijn 2000/13/EG)

- “rookaroma(‘s)” indien de 
aromatiserende component aroma’s bevat 
als omschreven in artikel 3, lid 2, onder f, 
van Verordening (EG) 
nr. […][Verordening inzake aroma’s] en
het levensmiddel een rooksmaak verleent.

- “rookaroma(‘s)” of een specifiekere 
naam of omschrijving van het rookaroma 
of de rookaroma's, indien de 
aromatiserende component aroma’s bevat 
als omschreven in artikel 3, lid 2, onder f, 
van Verordening (EG) 
nr. […][Verordening inzake aroma’s] en 
het levensmiddel een rooksmaak verleent.

Motivering

Met dit amendement wordt voorzien in de mogelijkheid specifieke rookaroma's te noemen, 
zodat consumenten naar behoren worden geïnformeerd over zalmaroma, spekaroma, 
barbecuearoma enz.
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TOELICHTING

Aroma's maken deel uit van de historische ontwikkeling van het menselijk voedsel. Door 
kruiden toe te voegen hebben mensen voedsel verbeterd en identificeerbaar gemaakt. Met de 
vooruitgang op het gebied van voedseltechnologie hebben aroma's zelfs een centrale plaats in 
de moderne voedselbereiding gekregen, nu elke natuurlijke geur of smaak synthetisch kan 
worden nagemaakt. Aroma's hebben bijgevolg een aanzienlijke marktwaarde. Industrieel 
geproduceerde aroma's kunnen gemakkelijk worden opgeslagen en omdat zij het hele jaar 
door beschikbaar zijn, wordt de kwestie van de versheid van basisingrediënten steeds 
onbelangrijker. 

Tot dusver zijn ongeveer 2600 moleculen met natuuridentieke aromatiseringseigenschappen 
in het laboratorium geïsoleerd. Producenten kunnen deze combineren om nieuwe smaken te 
creëren, zelfs smaken die in de natuur niet bestaan. Aroma's, die we definiëren als aan 
maaltijden toegevoegde geur of smaak, zijn meestal mengsels van een groot aantal 
aromatische bereidingen waarvan de samenstelling gewoonlijk bedrijfsgeheim is. Zelfs
voedselproducenten weten niet waaruit de aroma's die zij aan hun producten toevoegen, 
bestaan. 

De rapporteur beschouwt de voorgestelde verordening als een goed plan om de Europese 
wetgeving inzake aroma's te moderniseren en te vereenvoudigen. Het voorstel biedt de aroma-
industrie kansen voor verdere technologische ontwikkeling en versterkt de interne markt, mits 
volledige voedselveiligheid wordt gegarandeerd en consumenten worden beschermd. De 
voorgestelde wijzigingen in de tekst vormen de bijdrage van het Parlement om de best 
mogelijke oplossing voor een aantal onopgeloste kwesties te vinden en vloeien ook voort uit 
zijn standpunt over het verband tussen de wetgeving inzake aroma's en ander EU-beleid op 
het gebied van volksgezondheid.

Op het moment dat de wetgeving inzake additieven wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd, 
doet de EU hetzelfde met de wetgeving inzake aroma's, waar zij in de titel van de verordening 
"bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen" toevoegt. Hoewel 
bijlage III een lijst van verboden voedselingrediënten omvat en voor bepaalde andere 
ingrediënten maximumgehalten vaststelt, is dit geen algemeen aanvaard onderdeel van de 
verordening. De mogelijkheid dat als resultaat ongewenste stoffen onbedoeld in voedsel 
terechtkomen, moet worden uitgesloten.

De rapporteur is tevreden met de vereenvoudiging en centralisering van de 
goedkeuringsprocedure voor aroma's, die de belasting voor de lidstaten zal verminderen en 
voor meer rechtszekerheid op de interne markt zal zorgen. De rapporteur steunt de bepaling 
dat alleen aroma's die op de positieve communautaire lijst staan, op de markt mogen komen, 
op basis van de risicobeoordeling die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
wordt uitgevoerd.

De rapporteur is het ook eens met de invoering van de comitologieprocedure ter vervanging 
van de huidige medebeslissingsprocedure. Deze wijziging heeft zin, aangezien het Parlement 
met de nieuwe comitologieprocedure de mogelijkheid heeft een procedure te onderzoeken, als 
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het dit nodig acht. Dit betekent dat de verwijzing in het voorstel voor een verordening naar de 
oude comitologieprocedure (artikel 18, lid 2), moet worden vervangen door een nieuwe 
bepaling (artikel 18, lid 2 bis), om het Parlement in staat te stellen de besluitvorming voor alle 
kwesties waarop de voorgestelde verordening betrekking heeft, te controleren. 

Aangezien de chemische structuur van de moleculen in beide gevallen identiek is, is het 
wenselijk het onderscheid tussen "natuurlijke" en "natuuridentieke" (d.i. synthetische) 
aromatiserende stoffen op te heffen, omdat voor de menselijke consumptie de veiligheid van 
een stof telt en niet de origine. Met de opheffing van het onderscheid op basis van de 
productiemethode ("natuurlijk" proces of chemische synthese), is er evenwel nog geen 
oplossing voor de "politieke" kwestie van consumentenbescherming. Consumenten willen 
weten uit welke basisingrediënten een aroma bestaat en met gebruikmaking van welke 
processen het tot stand is gekomen. Zij willen daarom een duidelijke en begrijpelijke 
etikettering van voedsel. De voorgestelde verordening voldoet aan deze eis in artikel 14, waar 
het minimumpercentage wordt vastgesteld van de "natuurlijke" aromatiserende componenten 
dat uit het belangrijkste uitgangsmateriaal dat wordt genoemd, moet zijn verkregen, opdat een 
aroma kan worden verkocht met de omschrijving "natuurlijk". Artikel 14 lijkt evenwel nogal 
geïsoleerd, gelet op het feit dat bij de definities in artikel 3 geen melding van het verschil 
tussen "natuurlijke" en "natuuridentieke" aromastoffen wordt gemaakt.

Vanuit het oogpunt van de gezondheid van consumenten op lange termijn is een relevante 
vraag of het gebruik van steeds meer voedseladditieven wenselijk is. Het gebruik van zeer 
sterke aroma's die de lage kwaliteit van voedsel maskeren, heeft een raakpunt met de huidige 
EU-strategie ter bestrijding van zwaarlijvigheid.

Als combinaties van aroma's worden gebruikt, kan de ongezonde samenstelling van verwerkt 
voedsel (te veel vet, suiker of zout) of de lage kwaliteit van voedselingrediënten worden 
verhuld. Smaken en geuren kunnen worden versterkt en consumenten kunnen zelfs 
afhankelijk van bepaalde sterk gearomatiseerde producten (of merken) worden gemaakt en 
van de originele, "natuurlijke" smaken en geuren worden weggeleid. 

De rapporteur is van mening dat het bij aroma's niet volstaat alleen maar rekening te houden 
met het toxicologische aspect van voedselveiligheid, dat met de gestandaardiseerde 
goedkeuringsprocedure onder de verantwoordelijkheid zal vallen van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid, maar dat het ook belangrijk is de behoefte om aroma's aan voedsel toe 
te voegen zelf te beoordelen. Als we het erover eens zijn dat er een verband bestaat tussen 
eetgewoonten en de steeds sterkere smaken en geuren van kant-en-klaar voedsel, is het ook 
van belang te onderstrepen dat consumenten moeten worden opgevoed. Vanuit het oogpunt 
van de bescherming van de langetermijnbelangen van consumenten heeft het zin met de 
verordening criteria in te voeren die verband houden met de voordelen die het gebruik van 
aroma's voor consumenten heeft.

Consumenten moeten ook het recht hebben om te kiezen. Wie ongearomatiseerd voedsel tot 
zich wil nemen of alleen aroma's wil die zijn verkregen uit "natuurlijke" ingrediënten, moet 
hiertoe de mogelijkheid krijgen. Deze mogelijkheid kan worden geboden door een 
gemakkelijk te begrijpen etikettering van voedsel, die de basis is om consumenten te 
informeren over de voordelen die voedsel met minder aroma's uit het oogpunt van gezonde 
eetgewoonten biedt.
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De rapporteur is tevreden met de bepaling dat de Commissie toezicht op de uitvoering van de 
wetgeving inzake aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen zal 
houden, op basis van periodieke verslagen die door de lidstaten worden ingediend, maar zij is 
van mening dat de rapportageregeling erin moet bestaan dat de operatoren uit de 
voedingsindustrie verslag uitbrengen bij hun lidstaat, die op haar beurt verplicht is verslag uit 
te brengen bij de Commissie. De rapporteur is het ook eens met de invoering van een 
goedkeuringsprocedure voor aroma's die zijn verkregen uit genetisch gemodificeerde 
organismen.
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