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21.10.2015 A8-0046/92 

Amendement  92 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Op vitaminen, mineralen en andere 

stoffen die bestemd zijn voor gebruik in 

voedingssupplementen of toevoeging aan 

levensmiddelen, met inbegrip van 

volledige zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 

levensmiddelen op basis van granen en 

babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 

voeding voor medisch gebruik en de 

dagelijkse voeding volledig vervangende 

producten voor gewichtsbeheersing, zijn de 

voorschriften in Richtlijn 2002/46/EG van 

het Europees Parlement en de Raad
17

, 

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad
18

 en 

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad
19

 van 

toepassing. Wanneer die stoffen onder de 

in deze verordening opgenomen definitie 

van "nieuwe voedingsmiddelen" vallen, 

moeten zij ook overeenkomstig deze 

verordening worden beoordeeld. 

(8) Op vitaminen, mineralen en andere 

stoffen die bestemd zijn voor gebruik in 

voedingssupplementen of toevoeging aan 

levensmiddelen, alsmede de dagelijkse 

voeding volledig vervangende producten 

voor gewichtsbeheersing, zijn de 

voorschriften in Richtlijn 2002/46/EG van 

het Europees Parlement en de Raad
17

, 

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad
18

 en 

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad
19

 van 

toepassing. Wanneer die stoffen onder de 

in deze verordening opgenomen definitie 

van "nieuwe voedingsmiddelen" vallen, 

moeten zij ook overeenkomstig deze 

verordening worden beoordeeld. 

Zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 

levensmiddelen op basis van granen en 

babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 

en voeding voor medisch gebruik, zouden 

onderwerp moeten zijn van een 

afzonderlijke verordening, gezien de 

bijzondere kwetsbaarheid van de 

betreffende consumenten. 

__________________ __________________ 

17
 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 juni 2002 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wetgevingen der lidstaten inzake 

17
 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 juni 2002 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wetgevingen der lidstaten inzake 
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voedingssupplementen (PB L 183 van 

12.7.2002, blz. 51). 

voedingssupplementen (PB L 183 van 

12.7.2002, blz. 51). 

18
 Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

december 2006 betreffende de toevoeging 

van vitaminen en mineralen en bepaalde 

andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 

404 van 30.12.2006, blz. 26). 

18
 Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

december 2006 betreffende de toevoeging 

van vitaminen en mineralen en bepaalde 

andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 

404 van 30.12.2006, blz. 26). 

19
 Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 juni 

2013 inzake voor zuigelingen en peuters 

bedoelde levensmiddelen, voeding voor 

medisch gebruik en de dagelijkse voeding 

volledig vervangende producten voor 

gewichtsbeheersing, en tot intrekking van 

Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 

Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 

2006/125/EG en 2006/141/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en de 

Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 

nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 

van 29.6.2013, blz. 35). 

19
 Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 juni 

2013 inzake voor zuigelingen en peuters 

bedoelde levensmiddelen, voeding voor 

medisch gebruik en de dagelijkse voeding 

volledig vervangende producten voor 

gewichtsbeheersing, en tot intrekking van 

Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 

Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 

2006/125/EG en 2006/141/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en de 

Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 

nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 

van 29.6.2013, blz. 35). 

Or. fr 

Motivering 

De bijzondere kwetsbaarheid van zuigelingen, jonge kinderen en zieken rechtvaardigt een 

aangepaste verordening die verschilt van onderhavige tekst. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Amendement  93 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening worden 

voorschriften voor het in de Unie in de 

handel brengen van nieuwe 

voedingsmiddelen vastgesteld teneinde de 

doeltreffende werking van de interne 

markt te waarborgen en tegelijkertijd een 

hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de belangen 

van de consumenten te bieden. 

1. Bij deze verordening worden 

voorschriften voor het in de Unie in de 

handel brengen van nieuwe 

voedingsmiddelen vastgesteld teneinde een 

hoog niveau van bescherming van de 

menselijke en dierlijke gezondheid en van 

de belangen van de consumenten te 

waarborgen. Deze verordening is op 

dezelfde wijze van toepassing op de 

producten die bestemd zijn voor 

menselijke voeding en diervoeding, 

ongeacht of het om landbouwhuisdieren 

of huisdieren gaat. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Amendement  94 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bij deze verordening wordt het 

verbod vastgelegd op het in de handel 

brengen van nanomaterialen die voor 

menselijke voeding en diervoeding 

bestemd zijn, alsmede het verbod op het in 

de handel brengen van levensmiddelen die 

nanomaterialen bevatten
1bis

. 

 __________________ 

 1bis 
Het verbod op nanomaterialen die voor 

voedingsdoeleinden zijn bestemd, is op de 

hele tekst van toepassing. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Amendement  95 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) aanvullende specifieke 

etiketteringsvoorschriften om de 

eindgebruiker in te lichten over kenmerken 

of eigenschappen van het levensmiddel, 

zoals samenstelling, voedingswaarde of 

nutritionele effecten en beoogd gebruik van 

het levensmiddel, waardoor een nieuw 

voedingsmiddel niet langer gelijkwaardig 

is aan een bestaand levensmiddel, of over 

gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 

bevolkingsgroepen; 

c) aanvullende specifieke 

etiketteringsvoorschriften om de 

eindgebruiker in te lichten over kenmerken 

of eigenschappen van het levensmiddel, 

zoals samenstelling, met name het 

voorkomen van nanomaterialen 

aangegeven met de woorden "bevat 

nanomaterialen", voedingswaarde, 

nutritionele effecten en beoogd gebruik van 

het levensmiddel, waardoor een nieuw 

voedingsmiddel niet langer gelijkwaardig 

is aan een bestaand levensmiddel, of over 

gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 

bevolkingsgroepen; 

Or. fr 

 

 


