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Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland
"Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor
zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik"
"Duitsland wijst het onderhavige voorstel voor een verordening inzake voor zuigelingen en peuters
bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik af.
Duitsland heeft de herziening van de Europese wetgeving inzake dieetvoeding altijd principieel
gesteund. De doelstellingen van een vereenvoudigde en verbeterde wetgeving alsmede van een
verdergaande harmonisatie van het recht worden met de beoogde verordening naar het oordeel van
Duitsland niet in toereikende mate verwezenlijkt.
Duitsland vindt met name dat in de nieuwe verordening onvoldoende rekening wordt gehouden met
het voor de zeer kwetsbare doelgroepen vereiste bijzondere beschermingsniveau. Op grond van
het voorzorgsbeginsel in de gezondheidsbescherming is het naar het oordeel van Duitsland
problematisch om de toevoeging van andere stoffen, die vanwege hun nutritionele of fysiologische
effect aan de onder het toepassingsgebied vallende levensmiddelen worden toegevoegd, onbeperkt
toe te staan.
Duitsland constateert in dit verband onder meer een niet te rechtvaardigen discrepantie tussen de
hoge eisen van de verordening gezondheidsclaims aan de wetenschappelijke onderbouwing van
voedingswaarde- en gezondheidsgerelateerde reclame over levensmiddelen, enerzijds, en de
duidelijk geringere veiligheidsvereisten met betrekking tot de preventieve bescherming van de
gezondheid van de consument bij voeding voor medisch gebruik, anderzijds.
De beoogde verordening bevat bovendien niet langer de oorspronkelijk voorziene
toelatingsprocedure voor uitbreiding van de lijst van toegestane stoffen, zodat opname van eerder
niet in aanmerking genomen stoffen in de Unielijst van toegestane stoffen uitsluitend van het
initiatief van de Europese Commissie afhangt. Aan levensmiddelenbedrijven wordt zo de
mogelijkheid ontzegd om via een duidelijke procedure een Europese toelating voor een stof te
krijgen en aldus rechtszekerheid voor innovaties te bewerkstelligen. De nieuwe verordening voldoet
bijgevolg niet aan de eis van het stimuleren van innovatie."
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Verklaring van het Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk steunt het streven naar vereenvoudiging van het regelgevend kader inzake
levensmiddelen voor kwetsbare groepen, en is van oordeel dat de voorgestelde tekst hieraan
ruimschoots voldoet. Het Verenigd Koninkrijk is het echter niet eens met het gebruik van
gedelegeerde handelingen voor de wijziging van de Unielijst van stoffen, en kan derhalve het
voorstel niet steunen. Besluiten over de toelating van afzonderlijke stoffen moeten worden
genomen door middel van uitvoeringshandelingen, met gebruikmaking van de in
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde onderzoeksprocedure. Het gebruik van een gedelegeerde
handeling in dit bijzondere geval mag niet worden beschouwd als een precedent voor andere
gebieden van het levensmiddelenbeleid.

________________________

8351/1/13 REV 1 ADD 1

DQPG

van/ZR/dp

3

NL

