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Overzicht  
 

Document  voorstel voor een verordening; tekst bestemd voor een wetgevend proces 

Domein  Titel VII van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
aanpassing van de wetgevingen, artikel 114  

 
Context  
 
Volgens de huidige reglementering1 zijn voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen 
speciaal vervaardigde producten die bedoeld zijn om te voldoen aan de bijzondere 
voedingsvereisten van specifieke categorieën van de bevolking.  
De commerciële benaming waaronder dieetvoeding verkocht wordt, moet weergeven voor welk 
bijzonder voedingsdoel het product geschikt is en voor welke specifieke groep van de bevolking het 
bestemd is. Bijvoorbeeld: “glutenvrij levensmiddel voor coeliakiepatiënten”, “bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen voor peuters”, “volledige zuigelingenvoeding vanaf de 
geboorte” enz. 
 
Uit de besprekingen met de lidstaten en de belanghebbenden is gebleken dat het steeds moeilijker 
wordt om de huidige reglementering toe te passen, onder andere ten aanzien van meer recente 
wetteksten van de Europese Unie. 
De manier waarop de kennisgevingsprocedure voor een bepaalde levensmiddelencategorie 
toegepast wordt, verschilt ook van de ene tot de andere lidstaat, wat aanleiding geeft tot 
marktverstoringen.  
 
Doel van het voorstel    
 
Met het oog op een vereenvoudigde en verbeterde regelgeving beoogt het voorstel: 
- het begrip "dieetvoeding" af te schaffen;  
- een nieuw reglementair kader op te bouwen met een beperkt aantal algemeen aanvaarde en 
welomschreven levensmiddelencategorieën die als essentieel worden beschouwd voor bepaalde 
kwetsbare groepen van de bevolking, namelijk zuigelingen, peuters en patiënten onder medisch 
toezicht; 
- een aantal lijsten van stoffen samen te brengen, zoals vitamines, mineralen en andere stoffen die 
mogen worden toegevoegd aan de levensmiddelencategorieën waarop dit voorstel betrekking 
heeft. 

                                                           
1
  Richtlijn 2009/39/EG (kaderrichtlijn inzake dieetvoeding) 
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Subsidiariteitscontrole   
 
Bij brief van 29 juni 2011 heeft de Europese Commissie dit voorstel voor een verordening 
overgezonden aan de nationale parlementen die uiterlijk 26 september 2011 een 
subsidiariteitsadvies kunnen uitbrengen.  
 
De Europese Commissie is van oordeel dat het voorstel met het subsidiariteitsbeginsel strookt 
omdat soortgelijke producten voor welbepaalde groepen van consumenten met specifieke 
voedingsbehoeften in de gehele Unie op dezelfde wijze worden behandeld. 
Een individueel optreden van de lidstaten zou daarentegen leiden tot uiteenlopende resultaten wat 
voedselveiligheid en bescherming van de menselijke gezondheid betreft, met mogelijke verwarring 
bij de consumenten en verstoring in het vrije verkeer van deze levensmiddelen als gevolg.  
Volgens de Europese Commissie strookt het voorstel eveneens met het evenredigheidsbeginsel. 
Het zal immers leiden tot een harmonisering van de voorschriften en een herschikking van de 
geldende bepalingen. Er wordt voor een verordening gekozen. Daardoor wordt een eenvormig 
kader gecreëerd met een zelfde aanpak voor alle bedrijven met minder administratieve lasten, 
aangezien zij zich niet vertrouwd moeten maken met afzonderlijke nationale wetgeving in 
verschillende lidstaten.  
 
Advies van de Europese analysecel   
 
De redenen die een handeling op niveau van de Europese Unie verantwoorden zijn gegrond. De 
analysemiddelen (raadpleging, effectbeoordeling) zijn gestoffeerd. Het voorstel lijkt overeen te 
stemmen met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.  

 
Nadere informatie  
 
U kan het document raadplegen via de onderstaande link (Ctrl + klik op de link):  

 
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0353:FIN:NL:PDF 
 
Zie ook de volgende werkdocumenten van de Europese Commissie (in het Engels), 
respectievelijk over de effectbeoordeling en de samenvatting ervan. 
 
 http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/se

c/2011/0762/COM_SEC(2011)0762_EN.pdf 
 

 http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/se
c/2011/0763/COM_SEC(2011)0763_EN.pdf 

 
Eurovoc-descriptoren: levensmiddelen, vroegste kinderjaren, bescherming van moeder en kind, 
gezondheidsverzorging, kindervoeding 
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