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NOTA I/A-PUNT 
van: het secretariaat-generaal 
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad 
nr. Comv.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Betreft: VERORDENING (EU) nr. …/.. VAN DE COMMISSIE van XXX tot vaststelling 

van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over 
ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan 
- Besluit geen bezwaar te maken tegen de aanneming 

 
 
 
1. In artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen1, 

wordt bepaald dat de Commissie volgens de regelgevingsprocedure met toetsing een 

communautaire lijst opstelt van toegestane claims en van alle noodzakelijke voorwaarden 

voor het gebruik van deze claims. 

 

2. De regelgevingsprocedure met toetsing is geregeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 

van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de 

aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden2. 

 

                                                 
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9. 
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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3. Overeenkomstig artikel 12, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene 

voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 

uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren3, blijven de 

gevolgen van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG gehandhaafd voor de toepassing van 

bestaande basishandelingen waarin naar dat artikel wordt verwezen. 

 

4. Alvorens bovenbedoelde maatregelen aan te nemen, heeft de Commissie op 5 december 2011, 

overeenkomstig artikel 5 bis, lid 2, van Besluit 1999/468/EG van de Raad, het Permanent 

Comité voor de voedselketen en de diergezondheid geraadpleegd, dat met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen voor de in hoofde bedoelde ontwerp-verordening heeft gestemd. 

 

5. De Commissie heeft derhalve, overeenkomstig artikel 5 bis, lid 3, onder a), van 

Besluit 1999/468/EG van de Raad, de bovengenoemde ontwerp-verordening op 27 januari 

2012 aan de Raad voorgelegd. 

 

6. De Raad kan, in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen bezwaar maken tegen de aanneming door de Commissie van haar 

ontwerp-verordening, en daarbij als argument naar voren brengen dat de door de Commissie 

ingediende ontwerp-maatregelen: 

− de uitvoeringsbevoegdheden waarin de basishandeling voorziet, overschrijden, of 

− niet verenigbaar zijn met het doel of de inhoud van de basishandeling, of 

– niet stroken met het subsidiariteits- of het evenredigheidsbeginsel. 

 

7. De delegaties is op 6 februari 2012 verzocht hun eventuele bezwaar tegen de ontwerp-

verordening uiterlijk op 20 februari 2012 kenbaar te maken. 

 

 De Belgische delegatie heeft meegedeeld dat zij voornemens is zich van stemming te 

onthouden. De Deense delegatie heeft meegedeeld dat zij om de hierna genoemde redenen 

voornemens is tegen de verordening te stemmen. 

 

 De lijst van gezondheidsclaims is niet verenigbaar met het doel of de inhoud van het 

basisbesluit. 

                                                 
3 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
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Denemarken is van oordeel dat veel gezondheidsclaims op de voorgestelde lijst niet stroken 

met het doel en de algemene beginselen van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Diverse claims 

op de lijst houden geen rekening met het beginsel dat de consument de claims moet begrijpen 

(cfr. artikel 5, lid 2, van de verordening); zij kunnen aanleiding geven tot misverstanden en de 

consument misleiden. Voorts bevat de lijst claims die bezorgdheid over de veiligheid kunnen 

doen rijzen. 

 

 Er is echter geen gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten tegen de aanneming van de 

ontwerp-verordening. 

 

8. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt derhalve verzocht de Raad aan 

te bevelen als A-punt op zijn agenda te bevestigen dat hij geen bezwaar maakt tegen de 

in hoofde genoemde ontwerp-verordening. Tenzij het Europees Parlement binnen 

drie maanden na de indiening bezwaar maakt tegen de verordening, kan de Commissie deze 

volgens de procedure van artikel 5 bis, lid 3, onder d), van Besluit 1999/468/EG van de Raad 

aannemen. 

 

 

__________________ 
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