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21.10.2015 A8-0046/106 

Amendement  106 

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 – punt i quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quinquies) levensmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit planten 

of delen van planten, behalve wanneer het 

levensmiddel binnen de Unie een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel heeft en bestaat uit, 

geïsoleerd is uit of geproduceerd is uit een 

plant of een ras van dezelfde soort, 

verkregen door middel van: 

 - traditionele vermeerderingsmethoden die 

reeds vóór 15 mei 1997 in de Unie voor de 

levensmiddelenproductie werden 

gebruikt; of 

 - niet-traditionele 

vermeerderingsmethoden die vóór 15 mei 

1997 in de Unie niet voor de 

levensmiddelenproductie werden gebruikt, 

wanneer die methoden niet leiden tot 

wijzigingen in de samenstelling of de 

structuur van de levensmiddelen die 

significant zijn voor hun voedingswaarde, 

de wijze waarop zij worden 

gemetaboliseerd of hun gehalte aan 

ongewenste stoffen; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Amendement  107 

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 – punt i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) levensmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit dieren 

of delen daarvan, met uitzondering van 

dieren die zijn verkregen volgens 

traditionele teeltmethoden die reeds vóór 

15 mei 1997 in de Unie voor 

levensmiddelenproductie werden gebruikt, 

wanneer levensmiddelen van deze dieren 

binnen de Unie een geschiedenis van 

veilig gebruik als levensmiddel hebben; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Amendement  108 

Pavel Poc 

namens de S&D-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 – punt i septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) levensmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit 

weefselkweek of celcultuur afgeleid van 

dieren, planten, micro-organismen, 

schimmels of algen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Amendement  109 

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 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) levensmiddelen die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit "technisch 

vervaardigd nanomateriaal" zoals 

gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder t), 

van Verordening (EU) nr. 1169/2011; 

ii) levensmiddelen die bestaan uit 

"technisch vervaardigd nanomateriaal" 

zoals gedefinieerd in punt a bis) van dit 

lid; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Amendement  110 

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 – punt iii – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– een nieuw productieprocedé zoals 

bedoeld onder i) is toegepast; of 

– een productieprocedé dat vóór 15 mei 

1997 in de Unie niet voor 

levensmiddelenproductie werd gebruikt 
zoals bedoeld punt a) i) van dit lid is 

toegepast; 

Or. en 



 

AM\1076648NL.doc  PE568.557v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0046/111 

Amendement  111 

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 – punt iii – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– dergelijke stoffen geheel of gedeeltelijk 

bestaan uit "technisch vervaardigd 

nanomateriaal" zoals gedefinieerd in 

artikel 2, lid 2, onder t), van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011; 

– zij geheel of gedeeltelijk bestaan uit 

"technisch vervaardigd nanomateriaal" 

zoals gedefinieerd in punt a bis) van dit 

lid; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Amendement  112 

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 – punt iv bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv bis) levensmiddelen afkomstig van 

gekloonde dieren en/of hun 

nakomelingen, behoudens het bepaalde in 

artikel 29 bis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Amendement  113 

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 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) "technisch vervaardigd 

nanomateriaal": elk doelbewust 

geproduceerd materiaal dat uit deeltjes 

bestaat, hetzij in ongebonden toestand of 

als een aggregaat of agglomeraat en 

waarvan ten minste 10 % van de deeltjes 

in de gekwantificeerde grootteverdeling 

een of meer externe dimensies bezit 

binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Amendement  114 

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 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 8 vermelde procedure voor 

de toelating van een nieuw voedingsmiddel 

tot de markt van de Unie en de bijwerking 

van de EU-lijst eindigt met de vaststelling 

van een uitvoeringshandeling 

overeenkomstig artikel 11. 

3. De in artikel 8 vermelde procedure voor 

de toelating van een nieuw voedingsmiddel 

tot de markt van de Unie en de bijwerking 

van de EU-lijst eindigt met de vaststelling 

van een gedelegeerde handeling 

overeenkomstig artikel 11 en artikel 26 

bis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Amendement  115 

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 11 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Binnen negen maanden na de datum van 

bekendmaking van het advies van de 

EFSA dient de Commissie bij het in 

artikel 27, lid 1, bedoelde comité een 

ontwerpuitvoeringshandeling tot 

bijwerking van de EU-lijst in, waarin 

rekening wordt gehouden met: 

Binnen zeven maanden na de datum van 

bekendmaking van het advies van de 

Autoriteit dient de Commissie een ontwerp 

van gedelegeerde handeling houdende 

toestemming voor het op de markt 

brengen in de Unie van een nieuw 

voedingsmiddel en tot bijwerking van de 

EU-lijst in, waarin rekening wordt 

gehouden met: 

Or. en 

 

 


