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21.10.2015 A8-0046/96 

Amendement  96 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Levensmiddelen die afkomstig 

zijn van kloondieren zijn geregeld bij 

Verordening (EG) nr. 258/97. Het is van 

wezenlijk belang dat er gedurende de 

overgangsperiode na de beëindiging van 

de toepassing van Verordening (EG) nr. 

258/97 geen rechtsonzekerheid ontstaat 

over het in de handel brengen van 

levensmiddelen die van kloondieren en/of 

hun nakomelingen afkomstig zijn. 

Dergelijke levensmiddelen moeten 

daarom, totdat er specifieke regelgeving 

betreffende levensmiddelen die van 

kloondieren en/of hun nakomelingen 

afkomstig zijn in werking treedt, binnen 

het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen als levensmiddelen die 

verkregen zijn door middel van niet-

traditionele teeltmethoden. Deze 

levensmiddelen moeten overeenkomstig de 

van kracht zijnde Uniewetgeving op 

passende wijze geëtiketteerd worden voor 

de eindgebruiker. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Amendement  97 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het is passend om een nieuw 

voedingsmiddel toe te laten door de EU-

lijst bij te werken onder toepassing van de 

criteria en procedures in deze verordening. 

Er moet een procedure worden ingevoerd 

die doelmatig, aan termijnen gebonden en 

transparant is. Het is wenselijk voor 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen die een geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel hebben een 

snellere en vereenvoudigde procedure vast 

te stellen om de EU-lijst bij te werken 

indien geen met redenen omklede 

bezwaren in verband met de veiligheid 

worden ingediend. Aangezien bij de 

bijwerking van de EU-lijst criteria moeten 

worden toegepast die in deze verordening 

worden vastgesteld, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

daartoe worden toegekend. 

(19) Het is passend om een nieuw 

voedingsmiddel toe te laten door de EU-

lijst bij te werken onder toepassing van de 

criteria en procedures in deze verordening. 

Er moet een procedure worden ingevoerd 

die doelmatig, aan termijnen gebonden en 

transparant is. Voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen die een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel hebben moet de aanvrager 

kunnen kiezen voor een snellere en 

vereenvoudigde procedure om de EU-lijst 

bij te werken indien geen naar behoren 

met redenen omklede bezwaren in verband 

met de veiligheid worden ingediend. De 

bevoegdheid om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU handelingen vast te 

stellen moet bijgevolg aan de Commissie 

worden gedelegeerd, om de lijst te kunnen 

bijwerken. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Amendement  98 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 2011
21

 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

Autoriteit in haar advies van 6 april 2011
21

 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

erkend dat het mogelijk is dat de 

testmethoden die momenteel beschikbaar 

zijn niet passend zijn voor het beoordelen 

van de risico's van nanomateriaal en 

meer in het bijzonder geoordeeld heeft dat 
er nog niet veel informatie over de 

toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. In de aanbeveling 

van de Raad van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling van 19 september 2013 over 

het testen en beoordelen van de veiligheid 

van technisch vervaardigd nanomateriaal 
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wordt geconcludeerd dat de methoden 

voor het testen en beoordelen van 

traditionele chemische stoffen in het 

algemeen ook geschikt zijn voor het 

beoordelen van de veiligheid van 

nanomateriaal, maar dat zij eventueel 

moeten worden aangepast aan de 

specifieke kenmerken van nanomateriaal. 

Om de veiligheid van het gebruik van 

nanomateriaal in levensmiddelen beter te 

kunnen beoordelen en de huidige leemten 

in de toxicologische kennis en de 

meetmethoden op te vullen, zijn er 

testmethoden nodig, waaronder 

testmethoden zonder dierproeven, die 

rekening houden met de specifieke 

kenmerken van technisch vervaardigd 

nanomateriaal. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Amendement  99 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

 namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Met het oog op de bescherming 

van de menselijke gezondheid, moet het 

gebruik van nanotechnologieën bij 

voedselproductie worden verboden totdat 

er passende nanospecifieke testmethoden 

zijn goedgekeurd en er op basis van deze 

testen passende veiligheidsbeoordelingen 

kunnen worden uitgevoerd. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Amendement  100 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in 

verband met de veiligheid zijn ingediend, 
moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend met betrekking tot met name de 

procedure voor het vaststellen van de 

status van "nieuw voedingsmiddel", de 

eenvormige interpretatie van de vraag of 

een bepaald levensmiddel onder de 

definitie van "nieuwe voedingsmiddelen" 

valt, de opstelling en bijwerking van de 

EU-lijst, de inhoud, opstelling en 

indiening van aanvragen en 

kennisgevingen alsook de regelingen voor 

het controleren van de geldigheid van die 

aanvragen en kennisgevingen, de regels 

inzake vertrouwelijke behandeling en de 

overgangsbepalingen. Die 

uitvoeringsbevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Amendement  101 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "nieuwe voedingsmiddelen": alle 

levensmiddelen die binnen de Unie vóór 

15 mei 1997 niet in significante mate voor 

menselijke voeding werden gebruikt, 

ongeacht de datum waarop de 

verschillende lidstaten tot de Unie zijn 

toegetreden; deze omvatten in het 

bijzonder: 

a) "nieuwe voedingsmiddelen" : alle 

levensmiddelen die binnen de Unie vóór 

15 mei 1997 niet in significante mate voor 

menselijke voeding werden gebruikt, 

ongeacht de data waarop lidstaten tot de 

Unie zijn toegetreden, en die ten minste 

onder een van de volgende categorieën 

vallen: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Amendement  102 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – sub i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) levensmiddelen waarop een nieuw 

productieprocedé is toegepast dat vóór 

15 mei 1997 in de Unie nog niet in het 

kader van levensmiddelenproductie werd 

gebruikt, wanneer dit productieprocedé 

wijzigingen in de samenstelling of de 

structuur van de levensmiddelen 

veroorzaakt die significant zijn voor hun 

voedingswaarde, de wijze waarop zij 

worden gemetaboliseerd of hun gehalte aan 

ongewenste stoffen; 

i) levensmiddelen die het resultaat zijn 

van een productieprocedé dat vóór 

15 mei 1997 in de Unie nog niet in het 

kader van levensmiddelenproductie werd 

gebruikt en dat significante wijzigingen in 

de samenstelling of de structuur van de 

levensmiddelen veroorzaakt die hun 

voedingswaarde, de wijze waarop zij 

worden gemetaboliseerd of hun gehalte aan 

ongewenste stoffen beïnvloeden; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Amendement  103 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – sub i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) levensmiddelen met een nieuwe of 

doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur, wanneer die structuur 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie niet als 

levensmiddel of in een levensmiddel werd 

gebruikt; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Amendement  104 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – sub i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) levensmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit micro-

organismen, schimmels of algen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Amendement  105 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nieuwe voedingsmiddelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – sub i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) levensmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit 

materiaal van minerale oorsprong; 

Or. en 

 

 


