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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2009/39/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 6 mei 2009
betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen
(Herschikking)
(Voor de EER relevante tekst)

de producten alsmede van voorschriften waaraan de eti
kettering van de betrokken producten moest voldoen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

(4)

De door deze richtlijn bestreken producten zijn levens
middelen waarvan samenstelling en vervaardiging speci
aal moeten worden uitgedacht om te voldoen aan de
bijzondere voedingsbehoeften van diegenen voor wie zij
hoofdzakelijk zijn bestemd. Derhalve kan het met het
oog op het specifieke doel van deze voeding noodzakelijk
zijn in afwijkingen van de algemene of bijzondere bepa
lingen voor levensmiddelen te voorzien.

(5)

Aan de hand van de algemene voorschriften voor de
controle van alle levensmiddelen kan weliswaar een doel
treffende controle worden uitgeoefend op voor bijzon
dere voeding bestemde levensmiddelen waarvoor speci
fieke bepalingen zijn vastgesteld, maar zulks is niet altijd
mogelijk in het geval van levensmiddelen die niet onder
dergelijke specifieke bepalingen vallen.

(6)

Het kan in laatstgenoemd geval namelijk voorkomen dat
de controlediensten met hun gebruikelijke middelen in
bepaalde omstandigheden niet kunnen nagaan of het des
betreffende levensmiddel inderdaad de bijzondere voe
dingseigenschappen bezit die eraan worden toegeschre
ven. Het is derhalve noodzakelijk te bepalen dat degene
die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
van dat levensmiddel, de controledienst zo nodig assis
teert bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

(7)

De bijzondere bepalingen betreffende bepaalde groepen
voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen dienen
bij bijzondere richtlijnen te worden vastgesteld.

(8)

Het is noodzakelijk te voorzien in een procedure waar
mee de uit innovaties voortgekomen levensmiddelen tij
delijk op de markt kunnen worden gebracht, om de on
derzoekresultaten van het bedrijfsleven in afwachting van
de wijziging van de betrokken bijzondere richtlijn te
kunnen exploiteren. Met het oog op de bescherming
van de gezondheid van de consument mag de handels
vergunning evenwel eerst na raadpleging van de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid worden afgegeven.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Ver
drag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 be
treffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding be
stemde levensmiddelen (3) is herhaaldelijk en ingrijpend
gewijzigd (4). Aangezien de genoemde richtlijn opnieuw
wordt gewijzigd, dient zij ter wille van de duidelijkheid
herschikt te worden.

Verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake voor
bijzondere voeding bestemde levensmiddelen belemme
ren het vrije verkeer ervan, kunnen ongelijke concurren
tievoorwaarden scheppen en zijn uit dien hoofde recht
streeks van invloed op de werking van de interne markt.

De aanpassing van de nationale wetgevingen vergt de
opstelling van een gemeenschappelijke definitie en de
vaststelling van maatregelen om de consument te be
schermen tegen misleiding ten aanzien van de aard van

(1) PB C 211 van 19.8.2008, blz. 44.
(2) Advies van het Europees Parlement van 23 september 2008 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
30 maart 2009.
(3) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
(4) Zie bijlage II, deel A.
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(9)

Daar niet duidelijk is of er voldoende onderbouwing be
staat om bijzondere bepalingen vast te stellen voor de
voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is
verstoord (diabetici), dient de Commissie de desbetref
fende bepalingen in een later stadium te kunnen vast
stellen of voorstellen, na raadpleging van de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid.

(10)

Het blijft mogelijk om op communautair niveau de voor
schriften te harmoniseren voor andere groepen voor bij
zondere voeding bestemde levensmiddelen, zulks in het
belang van de consumentenbescherming en het vrije ver
keer van die levensmiddelen.

(11)

De uitwerking van bijzondere richtlijnen om de grond
beginselen van de communautaire voorschriften ten uit
voer te leggen, evenals de wijzigingen daarvan, zijn uit
voeringsmaatregelen van technische aard. Om de proce
dure te vereenvoudigen en te bespoedigen, dient de vast
stelling van deze maatregelen aan de Commissie dient te
worden toevertrouwd.

(12)

(13)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maat
regelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Be
sluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdhe
den (1).

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid
worden gegeven om over te gaan tot vaststelling van
bepaalde bijzondere richtlijnen, een lijst van stoffen
voor bijzondere voedingsdoeleinden en van andere stof
fen voor toevoeging aan voor bijzondere voeding be
stemde levensmiddelen, alsmede de zuiverheidscriteria
die daarop van toepassing zijn en, in voorkomend geval,
de voorwaarden voor het gebruik, bepalingen waarbij het
voor gewone levensmiddelen mogelijk wordt gemaakt
dat daarop wordt vermeld dat zij geschikt zijn voor
een bijzondere voeding, bijzondere bepalingen betref
fende voeding voor personen bij wie de glucosestofwisse
ling is verstoord (diabetici), de voorwaarden voor het
gebruik van de termen betreffende de verlaging van het
natrium- of zoutgehalte of het ontbreken van natrium of
zout, dan wel het ontbreken van gluten, welke termen
mogen worden gebruikt om de producten te beschrijven,
alsmede de voorwaarden waaronder etikettering, presen
tatie en reclame mogen zinspelen op een dieet of regime
dan wel op een categorie personen. Daar het maatregelen
van algemene strekking betreft tot wijziging van nietessentiële onderdelen van deze richtlijn, onder meer
door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële on
derdelen, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Be
sluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing worden vastgesteld.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(14)

Wanneer om dwingende urgente redenen de normaal
voor de regelgevingsprocedure met toetsing toepasselijke
termijnen niet kunnen worden nageleefd, moet de Com
missie voor de aanneming en wijziging van een lijst van
stoffen voor bijzondere voedingsdoeleinden en van an
dere stoffen voor toevoeging aan voor bijzondere voe
ding bestemde levensmiddelen, alsmede de zuiverheids
criteria die daarop van toepassing zijn en, in voorkomend
geval, de voorwaarden voor het gebruik, alsmede voor de
aanneming van wijzigingen van deze richtlijn of van bij
zondere richtlijnen wanneer wordt vastgesteld dat een
voor bijzondere voeding bestemd levensmiddel gevaar
oplevert voor de gezondheid van de mens hoewel aan
de bepalingen van de desbetreffende bijzondere richtlijn
is voldaan, de in artikel 5 bis, lid 6, van Besluit
1999/468/EG vervatte urgentieprocedure kunnen toepas
sen.

(15)

Daar de nieuwe onderdelen van deze richtlijn slechts de
comitéprocedure betreffen, is omzetting door de lidstaten
niet nodig.

(16)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten
met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepas
sing van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Deze richtlijn heeft betrekking op voor bijzondere voeding
bestemde levensmiddelen.
2.
Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen zijn
levensmiddelen die zich door hun bijzondere samenstelling of
bereidingswijze duidelijk van gewone levensmiddelen onder
scheiden, die voor het aangegeven voedingsdoel geschikt zijn
en zodanig in de handel worden gebracht dat de geschiktheid
voor dat doel wordt aangeduid.
3.
Een bijzondere voeding voldoet aan de bijzondere voe
dingsbehoeften:
a) van bepaalde categorieën personen wier assimilatieproces of
stofwisseling is verstoord; of
b) van bepaalde categorieën personen die zich in bijzondere
fysiologische omstandigheden bevinden en die daarom bij
zonder gebaat kunnen zijn bij een gecontroleerde ingestie
van bepaalde stoffen in levensmiddelen; of
c) van zuigelingen, peuters of kleuters in goede gezondheid.
Artikel 2
1.
De in artikel 1, lid 3, onder a) en b) bedoelde producten
mogen worden aangeduid met de kwalificaties „dieet” of „re
gime”.
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2.
Bij etikettering en presentatie van gewone levensmiddelen
en bij de desbetreffende reclame is het gebruik verboden van:

f) bepalingen inzake etikettering, presentatie en reclame;

a) de kwalificaties „dieet” of „regime”, al dan niet gecombineerd
met andere woorden, om deze levensmiddelen te omschrij
ven;

g) bemonsterings- en analysemethoden voor de controle op de
overeenstemming met de bepalingen van de bijzondere richt
lijnen.

b) elke andere aanduiding of wijze van presenteren die de in
druk zou kunnen wekken dat het een van de in artikel 1
omschreven producten betreft.

Deze bijzondere richtlijnen worden aangenomen:

Door de Commissie kunnen bepalingen worden vastgesteld
waarbij voor gewone levensmiddelen die geschikt zijn voor
een bijzondere voeding, wordt toegestaan deze eigenschap te
vermelden.
In die bepalingen kan worden vastgesteld op welke wijze die
eigenschap moet worden vermeld.
De in de tweede alinea bedoelde maatregelen, die niet-essentiële
onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan
te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 15, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

— overeenkomstig de procedure van artikel 95 van het Verdrag
voor wat betreft punt e);

— door de Commissie voor wat de andere punten betreft. Die
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastge
steld volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde regelgevings
procedure met toetsing.

Bepalingen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid
worden vastgesteld na raadpleging van de Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid.

Artikel 3
1.
De aard of de samenstelling van de in artikel 1 bedoelde
producten is zodanig dat deze producten geschikt zijn voor het
bijzondere voedingsdoel waarvoor zij zijn bestemd.
2.
De in artikel 1 bedoelde producten voldoen eveneens aan
de dwingende bepalingen die voor gewone levensmiddelen gel
den, behalve voor wat betreft de wijzigingen die in die produc
ten zijn aangebracht om ze in overeenstemming te brengen met
de definities van artikel 1.
Artikel 4
1.
De bijzondere bepalingen betreffende de in bijlage I op
genomen groepen voor bijzondere voeding bestemde levens
middelen, worden bij bijzondere richtlijnen vastgesteld.
Deze richtlijnen kunnen met name het volgende bevatten:
a) essentiële vereisten inzake aard of samenstelling van de pro
ducten;
b) bepalingen inzake kwaliteit van de grondstoffen;
c) hygiënische eisen;
d) toegestane wijzigingen in de zin van artikel 3, lid 2;
e) een lijst van additieven;

2.
Om te bewerkstelligen dat voor een bijzondere voeding
bestemde en uit wetenschappelijke en technologische vorderin
gen ontwikkelde levensmiddelen snel op de markt kunnen wor
den gebracht, kan de Commissie, na raadpleging van de Euro
pese Autoriteit voor voedselveiligheid, gedurende twee jaar de
afzet toestaan van levensmiddelen die niet aan de samenstel
lingsregels beantwoorden die bij de bijzondere richtlijnen be
treffende de in bijlage I genoemde groepen voor bijzondere
voeding bestemde levensmiddelen zijn vastgesteld. Deze maat
regelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 15, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toet
sing.

De Commissie kan, zo nodig, in het vergunningsbesluit met de
wijziging in de samenstelling verband houdende etiketterings
voorschriften vaststellen.

3.
De Commissie stelt een lijst van stoffen voor bijzondere
voedingsdoeleinden zoals vitaminen, minerale zouten, aminozu
ren en van andere stoffen voor toevoeging aan voor bijzondere
voeding bestemde levensmiddelen vast, alsmede de zuiverheids
criteria die daarop van toepassing zijn en, in voorkomend geval,
de voorwaarden voor het gebruik.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.
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Om dwingende urgente redenen kan de Commissie de in arti
kel 15, lid 4, bedoelde urgentieprocedure toepassen.
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waardoor menselijke ziekten kunnen worden voorkomen,
behandeld of genezen, noch om een toespeling te maken op
die eigenschappen.

Artikel 5
De Commissie stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van
de termen betreffende de verlaging van het natrium- of zout
gehalte of het ontbreken van natrium of zout (natriumchloride,
tafelzout), dan wel het ontbreken van gluten, om de in artikel 1
bedoelde producten te beschrijven,

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.

In uitzonderlijke en welbepaalde gevallen mag worden voorzien
in afwijkingen van de eerste alinea. Deze maatregelen, die be
ogen niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen
door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in arti
kel 15, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Deze
afwijkingen kunnen worden gehandhaafd totdat de procedure is
voltooid.

2.
Lid 1 vormt geen beletsel voor het verspreiden van alle
nuttige inlichtingen en aanbevelingen die uitsluitend zijn be
stemd voor personen die bevoegd zijn op het gebied van ge
neeskunde, voeding of farmacie.

Artikel 6
Vóór 8 juli 2002 brengt de Commissie, na raadpleging van de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, verslag uit aan het
Europees Parlement en de Raad over de wenselijkheid van bij
zondere bepalingen betreffende voeding voor personen bij wie
de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici).

In het licht van de conclusies van dit verslag gaat de Commissie:

a) ofwel over tot opstelling van de desbetreffende bijzondere
bepalingen;

b) ofwel over tot indiening, overeenkomstig de procedure van
artikel 95 van het Verdrag, van passende voorstellen tot
wijziging van deze richtlijn.

De onder a) bedoelde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen
van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 7
De Commissie kan voorwaarden vaststellen waaronder etikette
ring, presentatie en reclame mogen zinspelen op een dieet of
regime dan wel op een categorie personen waarvoor een in
artikel 1 bedoeld product is bestemd.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.

Artikel 8
1.
Het is niet toegestaan om door middel van etikettering of
presentatie van een in artikel 1 bedoeld product, of door de
reclame ervoor, aan dit product eigenschappen toe te schrijven

Artikel 9
1.
Op de in artikel 1 bedoelde producten is 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 re
clame (1) onder de in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel ge
noemde voorwaarden van toepassing.

2.
De verkoopbenaming van een product dient vergezeld te
gaan van een aanwijzing omtrent de bijzondere voedingsken
merken ervan. Bij de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde
producten wordt deze vermelding evenwel vervangen door die
van de bestemming.

3.
De etikettering van producten waarvoor geen bijzondere
richtlijn overeenkomstig artikel 4 is vastgesteld, dient ook de
volgende gegevens te omvatten:

a) de specifieke bijzonderheden van de kwalitatieve en kwanti
tatieve samenstelling of de bijzondere bereidingswijze die het
product zijn bijzondere voedingskenmerken verlenen;

b) de in kJ en kcal uitgedrukte beschikbare energiewaarden en
het gehalte aan koolhydraten, eiwitten en vetstoffen per 100
g of 100 ml van het product zoals dit in de handel wordt
gebracht en, in voorkomend geval, per aangegeven hoeveel
heid van het consumptieklare product.

Indien de energiewaarde echter lager is dan 50 kJ (12 kcal) per
100 g of 100 ml van het in de handel gebrachte product,
mogen de desbetreffende aanduidingen worden vervangen
door de vermelding, „energiewaarde lager dan 50 kJ (12 kcal)
per 100 g”, of door de vermelding „energiewaarde lager dan
50 kJ (12 kcal) per 100 ml”.
(1) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
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4.
Voor de producten waarvoor een bijzondere richtlijn is
vastgesteld, worden de bijzondere etiketteringsvoorschriften bij
die richtlijn vastgesteld.

Artikel 10
1.
De in artikel 1 bedoelde producten mogen uitsluitend in
voorverpakte vorm in de handel worden gebracht, en wel zoda
nig dat de verpakking de producten volledig omsluit.

2.
De lidstaten mogen afwijkingen van lid 1 toestaan voor de
kleinhandel, doch in dat geval moeten de in artikel 9 genoemde
aanwijzingen het product bij de aanbieding ten verkoop verge
zellen.
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De Commissie maakt die gegevens in het Publicatieblad van de
Europese Unie bekend.

3.
Volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde regelgevingspro
cedure kunnen gedetailleerde bepalingen ter uitvoering van lid 2
worden vastgesteld.

4.
Om de drie jaar en voor de eerste maal vóór 8 juli 2002
doet de Commissie, het Europees Parlement en de Raad een
verslag toekomen over de toepassing van dit artikel.

Artikel 12
Artikel 11
1.
Op levensmiddelen die voor bijzondere voeding zijn be
stemd en niet tot een van de in bijlage I opgenomen groepen
behoren, zijn met het oog op een doeltreffende officiële con
trole de volgende specifieke bepalingen van toepassing:

a) wanneer een product voor de eerste maal in de handel wordt
gebracht, stelt de fabrikant of, in geval van een in een derde
land vervaardigd product, de importeur de bevoegde auto
riteit van de lidstaat waar het product in de handel wordt
gebracht, daarvan in kennis door een specimen van de voor
dat product gebruikte etikettering aan die autoriteit toe te
zenden;

b) wanneer genoemd product vervolgens in een andere lidstaat
in de handel wordt gebracht, doet de fabrikant of in voor
komend geval de importeur de bevoegde autoriteit van die
lidstaat dezelfde gegevens toekomen en vermeldt daarbij te
vens de autoriteit waaraan de eerste kennisgeving was ge
richt;

c) de bevoegde autoriteit mag zo nodig van de fabrikant of in
voorkomend geval van de importeur het voorleggen van
wetenschappelijke werkzaamheden en gegevens eisen waaruit
blijkt dat het product in overeenstemming is met artikel 1,
leden 2 en 3, alsmede met de vermeldingen, bedoeld in
artikel 9, lid 3, onder a). Indien over deze werkzaamheden
een gemakkelijk toegankelijke publicatie is verschenen, kan
met een verwijzing naar die publicatie worden volstaan.

2.
De lidstaten delen de Commissie mee welke autoriteiten in
de zin van lid 1 bevoegd zijn en verstrekken alle verdere rele
vante gegevens over die autoriteiten.

1.
De handel in de in artikel 1 bedoelde producten die beant
woorden aan de voorschriften van deze richtlijn of van eventu
ele richtlijnen ter toepassing van deze richtlijn, mag door de
lidstaten niet worden verboden of beperkt om redenen die ver
band houden met de samenstelling, de bereidingswijze, de pre
sentatie of de etikettering.

2.
Lid 1 laat bij gebreke van richtlijnen ter toepassing van de
onderhavige richtlijn de toepasselijke nationale bepalingen on
verlet.

Artikel 13
1.
Mocht een lidstaat, aan de hand van een uitvoerige moti
vering, vaststellen dat een voor bijzondere voeding bestemd
levensmiddel dat niet behoort tot de groepen in bijlage I, niet
in overeenstemming is met artikel 1, leden 2 en 3, of gevaar
oplevert voor de gezondheid van de mens, terwijl het in een of
meer lidstaten vrij in de handel is, dan kan die lidstaat de handel
in dit product op zijn grondgebied tijdelijk opschorten of be
perken. Hij stelt de Commissie en de andere lidstaten daarvan
onverwijld in kennis onder vermelding van de redenen die tot
zijn besluit hebben geleid.

2.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk de door de
lidstaat opgegeven redenen en raadpleegt de lidstaten in het
kader van het in artikel 15, lid 1, bedoelde comité; zij brengt
vervolgens onverwijld advies uit en neemt de passende maat
regelen.

3.
Indien de Commissie van mening is dat de nationale
maatregel moet worden ingetrokken of gewijzigd, treft zij pas
sende maatregelen overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, be
doelde regelgevingsprocedure.
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Artikel 14
1.
Indien een lidstaat aan de hand van een uitvoerige motive
ring op grond van nieuwe gegevens of een nieuwe beoordeling
van bestaande gegevens ter beschikking gekomen na de vast
stelling van een van de bijzondere richtlijnen vaststelt dat het
gebruik van een voor bijzondere voeding bestemd levensmiddel
voor de gezondheid van de mens gevaar oplevert hoewel aan de
bepalingen van de desbetreffende bijzondere richtlijn is voldaan,
kan die lidstaat de toepassing van de betrokken bepalingen op
zijn grondgebied tijdelijk opschorten of beperken. Hij stelt de
andere lidstaten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis
onder vermelding van de redenen die tot zijn besluit hebben
geleid.
2.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk de door de
lidstaat opgegeven redenen en raadpleegt de lidstaten in het
kader van het in artikel 15, lid 1, bedoelde comité; zij brengt
vervolgens onverwijld advies uit en neemt de passende maat
regelen.
3.
Indien de Commissie wijzigingen in deze richtlijn en/of in
bijzondere richtlijnen noodzakelijk acht om aan de in lid 1
genoemde moeilijkheden het hoofd te bieden en de bescher
ming van de gezondheid van de mens te waarborgen, stelt zij
die wijzigingen vast.
Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 15,
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwin
gende urgente redenen kan de Commissie de in artikel 15, lid 4,
bedoelde urgentieprocedure toepassen.
In dat geval kan de lidstaat die vrijwaringsmaatregelen heeft
getroffen, deze handhaven totdat de wijzigingen zijn vastgesteld.

20.5.2009

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op drie maanden.
3.
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 van dat besluit.
4.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
Artikel 16
Richtlijn 89/398/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A,
genoemde besluiten, wordt ingetrokken, onverminderd de ver
plichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II,
deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht
en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzin
gen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de
concordantietabel in bijlage III.
Artikel 17
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Eu
ropese Unie.
Artikel 18
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en
de Raad (1) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen
en de diergezondheid.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtne
ming van artikel 8 van dat besluit.

(1) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene begin
selen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprich
ting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vast
stelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB
L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

Gedaan te Straatsburg, 6 mei 2009.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. KOHOUT

20.5.2009
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BIJLAGE I
A. Voor bijzondere voeding bestemde groepen levensmiddelen waarvoor bij een bijzondere richtlijn (1) bijzondere be
palingen worden vastgesteld:
1. volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding;
2. bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters;
3. voeding gebruikt in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering;
4. dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden;
5. voeding die is afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars;
B. Voor bijzondere voeding bestemde groepen levensmiddelen waarvoor bij een bijzondere richtlijn (1) bijzondere be
palingen worden vastgesteld, afhankelijk van het resultaat van de in artikel 6 beschreven procedure:
Voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici).

(1) Producten die op het moment van de aanneming van een bijzondere richtlijn reeds in de handel zijn, vallen er niet onder.
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BIJLAGE II
DEEL A
Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan
(bedoeld in artikel 16)
Richtlijn 89/398/EEG van de Raad
(PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27)
Richtlijn 96/84/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 48 van 19.2.1997, blz. 20)
Richtlijn 1999/41/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 172 van 8.7.1999, blz. 38)
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

uitsluitend punt 15 van bij
lage III

DEEL B
Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing
(bedoeld in artikel 16)

Richtlijn

Omzettingstermijn

Toestaan van handel in produc Verbod op handel in producten
ten die aan deze richtlijn vol
die niet aan deze richtlijn vol
doen
doen

89/398/EEG

—

16 mei 1990 (1)

16 mei 1991 (1)

96/84/EG

30 september 1997

—

—

1999/41/EG

8 juli 2000

8 juli 2000 (2)

8 januari 2001 (2)

(1) Artikel 15 van Richtlijn 89/398/EEG:
„1.
De lidstaten wijzigen hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op een zodanige wijze dat:
— de handel in producten die aan deze richtlijn voldoen, uiterlijk op 16 mei 1990 wordt toegestaan;
— de handel in producten die niet aan deze richtlijn voldoen, vanaf 16 mei 1991 wordt verboden.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis:
2.
Lid 1 doet geen afbreuk aan de nationale bepalingen die, bij gebreke van in artikel 4 bedoelde richtlijnen, van toepassing zijn op
sommige groepen voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.”.
(2) Artikel 2 van Richtlijn 1999/41/EG:
„De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 8 juli 2000 aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— de handel in producten die aan deze richtlijn voldoen, uiterlijk op 8 juli 2000 wordt toegestaan;
— de handel in producten die niet aan deze richtlijn voldoen, uiterlijk op 8 januari 2001 wordt verboden.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.”.

NL

20.5.2009

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE III
CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 89/398/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2, onder a)

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 2, onder b)

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 2, onder b), i), ii) en iii)

Artikel 1, lid 3, onder a), b) en c)

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 2, eerste alinea

Artikel 2, lid 3

Artikel 2, lid 2, tweede en derde alinea

—

Artikel 2, lid 2, vierde alinea

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1 bis

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3

Artikel 4 bis

Artikel 5

Artikel 4 ter

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9, aanhef

Artikel 11, lid 1, aanhef

Artikel 9, punten 1, 2 en 3

Artikel 11, lid 1, onder a), b) en c)

Artikel 9, punt 4, eerste en tweede zin

Artikel 11, lid 2

Artikel 9, punt 4, derde zin

Artikel 11, lid 3

Artikel 9, punt 5

Artikel 11, lid 4

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13, leden 1 en 2

Artikel 15, leden 1 en 2

Artikel 13, lid 3

—

—

Artikel 15, leden 3 en 4

Artikelen 14 en 15

—

—

Artikelen 16 en 17

Artikel 16

Artikel 18

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

—

—

Bijlagen II en III
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