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21.10.2015 A8-0046/116 

Amendement  116 

Pavel Poc 

namens de S&D-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bart Staes 

namens de EFDD-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 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Die gedelegeerde handeling wordt 

overeenkomstig artikel 26 bis vastgesteld. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Amendement  117 

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 17 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Binnen drie 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 toelating 

van het traditionele levensmiddel uit een 

derde land tot de markt van de Unie en tot 

bijwerking van de EU-lijst in, waarin 

rekening wordt gehouden met: 

Binnen drie maanden na de datum van 

bekendmaking van het advies van de 

Autoriteit krijgt de Commissie de 

bevoegdheid een ontwerp van 

gedelegeerde handeling in te dienen tot 

toelating van het traditionele levensmiddel 

uit een derde land tot de markt van de Unie 

en tot bijwerking van de EU-lijst in, waarin 

rekening wordt gehouden met: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Amendement  118 

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 17 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Die gedelegeerde handeling wordt 

overeenkomstig artikel 26 bis vastgesteld. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Amendement  119 

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 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 bis 

 Voorrechten van lidstaten 

 1. Indien een lidstaat ingevolge nieuwe 

informatie of een nieuwe beoordeling van 

bestaande informatie gegronde redenen 

heeft om aan te nemen dat het gebruik 

van een voedingsmiddel of 

voedselingrediënt dat conform is aan deze 

verordening, gevaar voor de menselijke 

gezondheid of het milieu kan opleveren, 

kan die lidstaat de handel in en het 

gebruik van het betreffende 

voedingsmiddel of voedselingrediënt op 

zijn grondgebied tijdelijk schorsen of 

beperken. De betrokken lidstaat stelt de 

overige lidstaten en de Commissie 

daarvan onmiddellijk in kennis, met 

opgave van de redenen die tot zijn besluit 

hebben geleid. 

 2. De Commissie onderzoekt in nauwe 

samenwerking met EFSA de in lid 1 

bedoelde redenen zo spoedig mogelijk en 

neemt de nodige maatregelen. De lidstaat 

die het in lid 1 bedoelde besluit heeft 
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genomen, kan dit besluit handhaven tot 

op het tijdstip van inwerkingtreding van 

deze maatregelen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Amendement  120 

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 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De bevoegdheid om de in artikel 9, 

lid 3, artikel 11, lid 1, en artikel 17, lid 1, 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen wordt aan de Commissie verleend 

voor een termijn van vijf jaar vanaf de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vijf jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 3. De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 1, en 
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artikel 17, lid 1, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan door het 

Europees Parlement of de Raad op elk 

moment worden ingetrokken. Het besluit 

tot intrekking beëindigt de delegatie van 

de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 

Het wordt van kracht op de dag na die van 

de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

op een daarin genoemde latere datum. 

Het laat de geldigheid van de reeds van 

kracht zijnde gedelegeerde handelingen 

onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 9, lid 3, 

artikel 11, lid 1, en artikel 17, lid 1, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad met twee maanden verlengd. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Amendement  121 

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 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 29 bis 

 Overgangsmaatregelen voor 

levensmiddelen afkomstig van gekloonde 

dieren en hun nakomelingen 

 Tot aan de datum van inwerkingtreding 

van wetgeving inzake voedingsmiddelen 

afkomstig van gekloonde dieren en hun 

afstammelingen, wordt bij dergelijke 

voedingsmiddelen die op de markt van de 

Unie worden gebracht, met inbegrip van 

geïmporteerde voedingsmiddelen, de 

volgende informatie voor de 

eindgebruiker bijgevoegd: 

"Voedingsmiddel afkomstig van 

gekloonde dieren / nakomelingen van 

gekloonde dieren". Bij verpakte 

voedingsmiddelen wordt deze informatie 

op het etiket vermeld. In alle andere 

gevallen wordt deze informatie over het 

voedingsmiddel vermeld op ander 

materiaal dat wordt bijgesloten. 

Or. en 
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