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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende nieuwe voedingsmiddelen 

(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2013)0894), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0487/2013), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de standpunten van zowel de Raad als het Europees Parlement van 29 maart 

2011, toen de bemiddeling over nieuwe voedingsmiddelen mislukte, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 

de Franse Nationale Vergadering en de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het 

ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 april 20141, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie internationale handel en de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0046/2014), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

                                                 
1 PB C 311 van 12.09.2014, blz. 73. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 

voedsel is een wezenlijk aspect van de 

interne markt en levert een aanzienlijke 

bijdrage tot de gezondheid en het welzijn 

van de burgers en hun sociale en 

economische belangen. Verschillen tussen 

de nationale wetgevingen ten aanzien van 

de veiligheidsbeoordeling en de toelating 

van nieuwe voedingsmiddelen kunnen een 

belemmering vormen voor het vrije verkeer 

van deze levensmiddelen en daardoor 

oneerlijke concurrentievoorwaarden 

scheppen.  

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 

voedsel is een wezenlijk aspect van de 

interne markt, dat een belangrijke bijdrage 

levert aan de gezondheid en het welzijn 

van de burgers en aan hun sociale en 

economische belangen. Verschillen tussen 

de nationale wetgevingen ten aanzien van 

de veiligheidsbeoordeling en de toelating 

van nieuwe voedingsmiddelen kunnen een 

belemmering vormen voor het vrije verkeer 

van deze levensmiddelen en daardoor 

rechtsongelijkheid en oneerlijke 

concurrentievoorwaarden scheppen.  

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de 

consumentenbelangen alsmede de goede 

werking van de interne markt worden 

gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 

worden gezorgd voor transparantie. 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, van de 

consumentenbelangen en van het milieu 

alsmede de goede werking van de interne 

markt worden gewaarborgd, terwijl 

tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 

transparantie. Bovendien moeten 

diergezondheid en dierenwelzijn alsmede 

het in Verordening (EG) nr. 178/2002 

neergelegde voorzorgsbeginsel in acht 

worden genomen. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De in de wetgeving van de Unie 

vastgelegde normen moeten gelden voor 

alle voedingsmiddelen die op de markt 

van de Unie worden gebracht, ook voor de 

voedingsmiddelen die uit derde landen 

worden ingevoerd. 

Motivering 

Dit amendement was door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aangenomen 

in het advies in eerste lezing over het voorstel van 2008 (2008/0002(COD)), en het lijkt 

passend hier opnieuw uit te spreken dat de EU-normen ook van toepassing moeten zijn op 

geïmporteerde levensmiddelen. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De voorschriften van de Unie voor 

nieuwe voedingsmiddelen zijn vastgesteld 

bij Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en bij 

Verordening (EG) nr. 1852/20019 van de 

Commissie9. Die voorschriften moeten 

worden aangepast om de bestaande 

vergunningsprocedures te vereenvoudigen 

en rekening te houden met recente 

ontwikkelingen in het recht van de Unie. 

Omwille van de duidelijkheid van de 

wetgeving van de Unie moeten de 

Verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EG) 

nr. 1852/2001 worden ingetrokken en moet 

Verordening (EG) nr. 258/97 door deze 

verordening worden vervangen. 

(3) De voorschriften van de Unie voor 

nieuwe voedingsmiddelen zijn vastgesteld 

bij Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en bij 

Verordening (EG) nr. 1852/20019 van de 

Commissie9. Die voorschriften moeten 

worden aangepast om de bestaande 

vergunningsprocedures te vereenvoudigen, 

de veiligheid voor de consumenten te 

verbeteren en rekening te houden met 

recente ontwikkelingen in het recht van de 

Unie en met de vooruitgang van de 

technologie. De Verordeningen (EG) nr. 

258/97 en (EG) nr. 1852/2001 moeten 

worden ingetrokken en door onderhavige 

verordening worden vervangen. 
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____________________ ____________________ 

8 Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

januari 1997 betreffende nieuwe 

voedingsmiddelen en nieuwe 

voedselingrediënten (PB L 43 van 

14.2.1997, blz. 1). 

8 Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

januari 1997 betreffende nieuwe 

voedingsmiddelen en nieuwe 

voedselingrediënten (PB L 43 van 

14.2.1997, blz. 1). 

9 Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 

Commissie van 20 september 2001 

houdende nadere regels voor de 

openbaarmaking van bepaalde gegevens en 

de bescherming van ingevolge 

Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad verstrekte 

gegevens (PB L 253 van 21.9.2001, 

blz. 17). 

9 Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 

Commissie van 20 september 2001 

houdende nadere regels voor de 

openbaarmaking van bepaalde gegevens en 

de bescherming van ingevolge 

Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad verstrekte 

gegevens (PB L 253 van 21.9.2001, 

blz. 17). 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Levensmiddelen die voor 

technologische doeleinden zijn bestemd 

alsook genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen moeten niet onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, aangezien daarop reeds andere 

voorschriften van de Unie van toepassing 

zijn. Daarom moeten genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen waarop 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad10 van 

toepassing is, enzymen waarop 

Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad11 van 

toepassing is, levensmiddelen die 

uitsluitend worden gebruikt als additieven 

waarop Verordening (EG) nr. 1333/2008 

van het Europees Parlement en de Raad12 

van toepassing is, aroma's waarop 

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 

(4) Levensmiddelen die voor 

technologische doeleinden zijn bestemd 

alsook genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen moeten niet onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. Daarom moeten genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen waarop 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad10 en 

Richtlijn 18/2001/EG van het Europees 

Parlement en de Raad10bis van toepassing 

zijn, voedingsenzymen waarop 

Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad11 van 

toepassing is, levensmiddelen die 

uitsluitend worden gebruikt als additieven 

waarop Verordening (EG) nr. 1333/2008 

van het Europees Parlement en de Raad 

van toepassing is12, 

levensmiddelenaroma's waarop 
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Europees Parlement en de Raad13 van 

toepassing is en extractiemiddelen waarop 

Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad14  van toepassing is, 

van het toepassingsgebied van deze 

verordening worden uitgesloten. 

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad13 van 

toepassing is, en extractiemiddelen waarop 

Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van toepassing is14, 

van het toepassingsgebied van deze 

verordening worden uitgesloten. 

____________________ ____________________ 

10 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 inzake genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 

blz. 1). 

10 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 inzake genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 

blz. 1). 

 10bisRichtlijn 2001/18/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

maart 2001 inzake de doelbewuste 

introductie van genetisch gemodificeerde 

organismen in het milieu en tot intrekking 

van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad 

(PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1) 

11 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake 

voedingsenzymen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 7). 

11 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake 

voedingsenzymen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 7). 

12 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 inzake 

levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 16). 

12 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 inzake 

levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 16). 

13 Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake aroma's en 

bepaalde voedselingrediënten met 

aromatiserende eigenschappen voor 

gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 34). 

13 Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake aroma's en 

bepaalde voedselingrediënten met 

aromatiserende eigenschappen voor 

gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 34). 

14 Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wetgevingen der lidstaten inzake het 

gebruik van extractiemiddelen bij de 

productie van levensmiddelen en 

bestanddelen daarvan (herschikking) 

14 Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wetgevingen der lidstaten inzake het 

gebruik van extractiemiddelen bij de 

productie van levensmiddelen en 

bestanddelen daarvan (herschikking) 
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(PB L 141 van 6.6.2009, blz. 3). (PB L 141 van 6.6.2009, blz. 3). 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De bestaande categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

vastgesteld, moeten worden verduidelijkt 

en geactualiseerd door deze te vervangen 

door een verwijzing naar de algemene 

definitie van levensmiddelen in artikel 2 

van Verordening (EG) nr. 178/2002 van 

het Europees Parlement en de Raad. 

(5) De bestaande categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

opgenomen, moeten worden verduidelijkt 

en geactualiseerd door nieuwe relevante 

categorieën en een verwijzing naar de 

algemene definitie van levensmiddelen in 

artikel 2 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002 van het Europees Parlement 

en de Raad toe te voegen. Voordat 

onderhavige verordening van toepassing 

wordt, dient de Commissie, na 

raadpleging van de belanghebbenden, 

richtsnoeren met betrekking tot de 

categorieën nieuwe voedingsmiddelen vast 

te stellen, om aanvragers en lidstaten te 

helpen bij het bepalen of een levensmiddel 

onder het toepassingsgebied van 

onderhavige verordening valt en tot welke 

categorie nieuwe voedingsmiddelen een 

levensmiddel behoort. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) 

nr. 258/97, moet voor nieuwe 

voedingsmiddelen het criterium blijven 

gelden dat zij niet vóór de datum van 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) 

nr. 258/97, moet als één van de criteria om 

te bepalen of een levensmiddel als nieuw 

voedingsmiddel geldt, blijven gelden dat 
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inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding 

zijn gebruikt. Met gebruik binnen de Unie 

wordt bedoeld gebruik in de lidstaten, 

ongeacht de datum waarop deze tot de 

Unie zijn toegetreden. 

het niet vóór de datum van 

inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding is 

gebruikt. Met gebruik binnen de Unie 

wordt bedoeld gebruik in de lidstaten, 

ongeacht de datum waarop deze tot de 

Unie zijn toegetreden. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Opkomende technologieën die bij de 

productie van levensmiddelen worden 

toegepast, kunnen van invloed zijn op de 

levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid. Daarom moet tevens 

worden verduidelijkt dat een levensmiddel 

als "nieuw voedingsmiddel" moet worden 

beschouwd wanneer daarop een 

productieprocedé wordt toegepast dat niet 

eerder in de Unie voor de productie van 

levensmiddelen is toegepast of wanneer het 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal zoals 

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

van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad16. 

(7) Opkomende technologieën die bij de 

productie van levensmiddelen worden 

toegepast, kunnen van invloed zijn op de 

levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid. Daarom moet 

onderhavige verordening tevens duidelijk 

aangeven dat een levensmiddel als "nieuw 

voedingsmiddel" moet worden beschouwd 

wanneer daarop een productieprocedé 

wordt toegepast dat niet eerder in de Unie 

voor de productie van levensmiddelen is 

toegepast of wanneer het geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal. 

__________________  

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 87/250/EEG van de 

Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de 

Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 
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Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG 

van de Commissie, en Verordening (EG) 

nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

Motivering 

Het is niet passend om voor de definitie van nanomaterialen te verwijzen naar Verordening 

(EG) nr. 1169/2011, aangezien deze verordening betrekking heeft op etikettering, en niet op 

risicobeoordeling. De EFSA erkent de onduidelijkheden en adviseert een drempel van 10 % 

voor voedselgerelateerde nanotoepassingen. Indien de drempel van 50 % ook met het oog op 

risicobeoordeling zou worden toegepast, zou er een ernstig risico bestaan dat sommige nano-

ingrediënten niet onder de definitie vallen en derhalve niet aan een risicobeoordeling zouden 

worden onderworpen. 

 

Amendement  9 

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 Raad17, 

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad18 en 
Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad19 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) Vitaminen, mineralen en andere stoffen 

die bestemd zijn voor gebruik in 

voedingssupplementen overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad17 en Verordening 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad18, of voor 

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, 

waarop Verordening (EU) nr. 609/2013 

van het Europees Parlement en de Raad19 

van toepassing is, moeten wanneer zij 

onder de in deze verordening opgenomen 

definitie van "nieuwe voedingsmiddelen" 

vallen, ook overeenkomstig deze 

verordening worden beoordeeld. 
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____________________ ____________________ 

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 

voedingssupplementen (PB L 183 van 

12.7.2002, blz. 51). 

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 

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). 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Voedingsmiddelen met een nieuwe 

of doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur, voedingsmiddelen 

bestaande of geïsoleerd uit micro-

organismen, schimmels of algen, nieuwe 

strengen van een micro-organisme 

waarvan niet bekend is dat zij veilig 

kunnen worden gebruikt, alsook 
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concentraten van stoffen die van nature 

in planten voorkomen, dienen volgens de 

definitie van deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen te worden beschouwd. 

Motivering 

Het is gepast om dit amendement, dat deel uitmaakte van het standpunt van het Europees 

Parlement in tweede lezing uit 2010, opnieuw op te nemen. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Wanneer een belangrijke verandering 

plaatsvindt in het productieprocedé van een 

stof die overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013 is gebruikt of de 

deeltjesgrootte van een dergelijke stof 

verandert, bijvoorbeeld door toepassing 

van nanotechnologie, kan dat van invloed 

zijn op de levensmiddelen en bijgevolg ook 

op de voedselveiligheid. Daarom moeten 

dergelijke stoffen voor de toepassing van 

deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen worden beschouwd en 

moeten zij eerst worden herbeoordeeld 

overeenkomstig deze verordening en 

vervolgens overeenkomstig de 

desbetreffende specifieke wetgeving. 

(9) Wanneer een belangrijke verandering 

plaatsvindt in het productieprocedé van een 

stof die overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013 is gebruikt of de 

deeltjesgrootte van een dergelijke stof 

verandert, bijvoorbeeld door toepassing 

van nanotechnologie, kan dat van invloed 

zijn op de levensmiddelen en bijgevolg ook 

op de voedselveiligheid. Daarom moeten 

dergelijke stoffen voor de toepassing van 

deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen worden beschouwd en 

moeten zij eerst worden herbeoordeeld 

overeenkomstig deze verordening, na een 

volledige risicobeoordeling, en vervolgens 

overeenkomstig de desbetreffende 

specifieke wetgeving. 

Motivering 

Gevolg van de in artikel 2, lid 2, onder a), i), voorgestelde wijzigingen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als een levensmiddel vóór 

15 mei 1997 uitsluitend gebruikt is als of in 

een voedingssupplement, zoals 

gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 

Richtlijn 2002/46/EG, moet worden 

toegestaan dat het na die datum voor 

hetzelfde gebruik in de Unie in de handel 

wordt gebracht zonder als nieuw 

voedingsmiddel voor de toepassing van 

deze verordening te worden beschouwd. 

Bij de beoordeling of het levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 in de Unie in significante 

mate voor menselijke voeding is gebruikt, 

dient echter geen rekening te worden 

gehouden met dat gebruik als of in een 

voedingssupplement. Op ander gebruik van 

het betrokken levensmiddel dan als of in 

een voedingssupplement, moet deze 

verordening bijgevolg van toepassing zijn. 

(10) Een levensmiddel dat vóór 

15 mei 1997 uitsluitend gebruikt is als of in 

een voedingssupplement, zoals 

gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG, moet 

na die datum voor hetzelfde gebruik in de 

Unie in de handel kunnen worden 

gebracht, daar het niet als nieuw 

voedingsmiddel voor de toepassing van 

deze verordening dient te worden 

beschouwd. Bij de beoordeling of het 

levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de Unie 

in significante mate voor menselijke 

voeding is gebruikt, dient echter geen 

rekening te worden gehouden met dat 

gebruik als of in een voedingssupplement. 

Op ander gebruik van het betrokken 

levensmiddel dan als of in een 

voedingssupplement, moet deze 

verordening bijgevolg van toepassing zijn. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Voedingsmiddelen die afkomstig 

zijn van gekloonde dieren, vallen onder 

Verordening (EG) nr. 258/1997. Het is 

van wezenlijk belang dat er geen 

rechtsonzekerheid ontstaat over het in de 

handel brengen van voedingsmiddelen die 

van gekloonde dieren of hun 

nakomelingen afkomstig zijn. Totdat er 

specifieke regelgeving betreffende 

levensmiddelen die van gekloonde dieren 

en hun nakomelingen afkomstig zijn in 
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werking treedt, moeten deze 

voedingsmiddelen binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

blijven vallen, op voorwaarde dat zulke 

voedingsmiddelen, wanneer zij in de Unie 

op de markt worden gebracht, op 

passende wijze geëtiketteerd zijn voor de 

eindgebruiker. 

Motivering 

Gewijzigd met het oog op de consistentie. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen, waaronder insecten, waarvan de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land is 

aangetoond, moet worden vergemakkelijkt. 

Die levensmiddelen moeten gedurende ten 

minste 25 jaar in een derde land zijn 

geconsumeerd in het kader van het 

gebruikelijke voedingspatroon van een 

significant aantal personen in ten minste 

één derde land, zoals uiteengezet in de 

wetenschappelijke en technische 

richtsnoeren die de Commissie op basis 

van advies van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid  (EFSA) vaststelt. 

Gebruik voor niet-voedingsdoeleinden of 

gebruik voor andere doeleinden dan een 

normaal voedingspatroon moet bij de 

vaststelling van een geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel buiten 

beschouwing blijven. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De beoordeling of een 

levensmiddel door de bevolking van een 

derde land in significante mate wordt 

gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt 

ondersteund door andere informatie die in 

het derde land beschikbaar is. Er moet 

een eenvoudige en transparante 

procedure worden vastgesteld voor het 

verzamelen van informatie over het 

gebruik voor menselijke voeding in 

situaties waarin die informatie in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

EFSA en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken.  
 

Motivering 

In dit amendement wordt de term " significant " verduidelijkt. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Verduidelijkt moet worden dat 

levensmiddelen uit derde landen die binnen 

de Unie als nieuwe voedingsmiddelen 

worden beschouwd, uitsluitend als 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen mogen worden beschouwd wanneer 

zij afkomstig zijn uit de primaire productie 

als gedefinieerd in artikel 3 van 

(12) Verduidelijkt moet worden dat 

levensmiddelen uit derde landen die binnen 

de Unie als nieuwe voedingsmiddelen 

worden beschouwd, uitsluitend als 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen mogen worden beschouwd wanneer 

zij afkomstig zijn uit de primaire productie 

als gedefinieerd in artikel 3 van 
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Verordening (EG) nr. 178/2002, ongeacht 

of het om verwerkte of onverwerkte 

levensmiddelen gaat. Als een nieuw 

productieprocedé op die levensmiddelen is 

toegepast of als de levensmiddelen geheel 

of gedeeltelijk bestaan uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal zoals 

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

van Verordening (EU) nr. 1169/2011, 
mogen die levensmiddelen niet als 

traditionele levensmiddelen worden 

beschouwd. 

Verordening (EG) nr. 178/2002, ongeacht 

of het om verwerkte of onverwerkte 

levensmiddelen gaat. Als een nieuw 

productieprocedé op die levensmiddelen is 

toegepast of als de levensmiddelen geheel 

of gedeeltelijk bestaan uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal, mogen die 

levensmiddelen niet als traditionele 

levensmiddelen worden beschouwd. 

Motivering 

Wat de definitie van nanomateriaal betreft is het niet juist om naar Verordening (EU) 

1169/2011 te verwijzen, aangezien die verordening betrekking heeft op etikettering, terwijl 

deze verordening risicobeoordeling betreft. De EFSA erkent de onduidelijkheden en adviseert 

een drempel van 10 % voor voedselgerelateerde nanotoepassingen. Indien de drempel van 

50 % ook met het oog op risicobeoordeling zou worden toegepast, zou er een ernstig risico 

bestaan dat sommige nano-ingrediënten niet onder de definitie vallen en derhalve niet aan 

een risicobeoordeling zouden worden onderworpen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Levensmiddelen die zijn geproduceerd 

van levensmiddeleningrediënten die buiten 

het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, in het bijzonder 

doordat de ingrediënten van het 

levensmiddel of de samenstelling of 

hoeveelheid ervan is gewijzigd, moeten 

niet als nieuwe voedingsmiddelen worden 

beschouwd. Wijzigingen van een 

levensmiddelingrediënt, zoals selectieve 

extracten of het gebruik van andere delen 

van een plant, die tot op dat moment in de 

Unie nog niet in significante mate voor 

menselijke voeding zijn gebruikt, moeten 

echter binnen het toepassingsgebied van 

deze verordening vallen. 

(13) Levensmiddelen die uitsluitend zijn 

geproduceerd van 

levensmiddeleningrediënten die buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, in het bijzonder doordat de 

ingrediënten van het levensmiddel of de 

hoeveelheid ervan zijn gewijzigd, dienen 

niet als nieuwe voedingsmiddelen te 

worden beschouwd. Wijzigingen van een 

levensmiddelingrediënt die tot op dat 

moment in de Unie nog niet voor 

menselijke voeding zijn gebruikt, moeten 

echter binnen het toepassingsgebied van 

deze verordening vallen. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Richtlijn 2001/83/EG van het 

Europees Parlement en de Raad20 is van 

toepassing als een product, gelet op alle 

eigenschappen ervan, zowel onder de 

definitie van "geneesmiddel" zoals 

vastgesteld in artikel 1, punt 2, van die 

richtlijn kan vallen als onder de definitie 

van een onder deze verordening vallend 

product. In dit verband kan een lidstaat die 

overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 

vaststelt dat een product een geneesmiddel 

is, het in de handel brengen van dat product 

overeenkomstig het recht van de Unie 

beperken. Bovendien zijn geneesmiddelen 

uitgesloten van de definitie van 

levensmiddel in artikel 2 van Verordening 

(EG) nr. 178/2002 en moeten zij bijgevolg 

niet onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

(14) Richtlijn 2001/83/EG van het 

Europees Parlement en de Raad is van 

toepassing in gevallen waarin een product, 

gelet op alle eigenschappen ervan, zowel 

onder de definitie van "geneesmiddel" 

zoals vastgesteld in die richtlijn kan vallen 

als onder de definitie van een onder deze 

verordening vallend product. In dit verband 

kan een lidstaat die overeenkomstig 

Richtlijn 2001/83/EG vaststelt dat een 

product een geneesmiddel is, het in de 

handel brengen van dat product 

overeenkomstig het recht van de Unie 

beperken. Bovendien zijn geneesmiddelen 

uitgesloten van de definitie van 

levensmiddel in Verordening (EG) 

nr. 178/2002 en moeten zij bijgevolg niet 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

____________________ ____________________ 

20 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 6 november 

2001 tot vaststelling van een communautair 

wetboek betreffende geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik (PB L 311 van 

28.11.2001, blz. 67). 

20 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 6 november 

2001 tot vaststelling van een communautair 

wetboek betreffende geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik (PB L 311 van 

28.11.2001, blz. 67). 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de Commissie moeten Schrappen 
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uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om te beslissen of een bepaald 

levensmiddel onder de definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen" valt, hetgeen 

betekent dat de voorschriften voor nieuwe 

voedingsmiddelen van deze verordening 

moeten worden toegepast. 

Motivering 

Een besluit over het toepassingsgebied is van essentieel belang voor de verordening en moet 

derhalve niet in de vorm van uitvoeringshandelingen worden genomen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) De Commissie en de EFSA 

zouden aan specifieke termijnen 

gebonden moeten zijn, om een soepele 

behandeling van de aanvragen te 

waarborgen. In moeilijke gevallen zouden 

de Commissie en de EFSA evenwel 

gerechtigd moeten zijn deze termijnen zo 

nodig te verlengen. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 
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door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten en de Commissie raadplegen. Er 

moet een eenvoudige en transparante 

procedure worden vastgesteld voor de 

verzameling van informatie over het 

gebruik voor menselijke voeding vóór 

15 mei 1997 in situaties waarin die 

informatie niet beschikbaar is of 

onvoldoende is.   

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en het 

gebruik ervan mag niet misleidend zijn 

voor de consument. Daarom mag een 

nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is ter 

vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig is voor de 

consument. 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en de 

beoordeling van de veiligheid ervan dient 

te berusten op het voorzorgsbeginsel 

neergelegd in artikel 7 van Verordening 

(EG) nr. 178/2002. Daarbij mag het 

gebruik ervan niet misleidend zijn voor de 

consument. Daarom moeten consumenten 

worden ingelicht over de inhoud van 

nieuwe voedingsmiddelen, de 

ingrediënten en de voor de productie 

ervan gebruikte technologieën. De 

etiketteringsvoorschriften zijn dus 

bijzonder belangrijk, vooral wanneer een 

nieuw voedingsmiddel is geproduceerd 
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onder toepassing van nieuwe houderij- of 

teeltmethoden, nieuwe materialen of 

nieuwe productieprocedés. Evenzo mag 

een nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is 

ter vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig of van 

mindere kwaliteit is voor de consument. 

Motivering 

Het eerste deel van dit amendement was door de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling aangenomen in het advies in eerste lezing over het voorstel van 2008 

(2008/0002(COD)), en het lijkt passend hier opnieuw uit te spreken dat het voorzorgsbeginsel 

moet worden toegepast. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om door 

middel van een uitvoeringshandeling een 

EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast 

te stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 

of 7 van Verordening (EG) nr. 258/97 
reeds toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. Aangezien deze nieuwe 

voedingsmiddelen reeds een 

veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, 

rechtmatig zijn geproduceerd en in de 

Unie verhandeld zijn en in het verleden 

niet tot gezondheidsproblemen hebben 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om een EU-

lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast te 

stellen die reeds toegelaten of aangemeld 

zijn krachtens Verordening (EG) 

nr. 258/97, met inbegrip van de eventuele 

bestaande toelatingsvoorwaarden. Deze 

lijst moet transparant en eenvoudig 

toegankelijk zijn en regelmatig worden 

bijgewerkt. 
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geleid, moet de initiële vaststelling van de 

EU-lijst volgens de 

raadplegingsprocedure gebeuren.  

Motivering 

De lijst van nieuwe voedingsmiddelen moet als bijlage bij onderhavige verordening worden 

gevoegd en worden bijgewerkt door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Nieuwe technologieën en 

innovaties voor voedselproductie zoals 

biotechnologie en nanotechnologie 

moeten worden bevorderd aangezien 

hiermee de milieueffecten van 

voedselproductie kunnen worden 

verminderd, de voedselveiligheid kan 

worden verhoogd en kan worden gezorgd 

voor voordelen voor consumenten. 

Ontwikkelingen op het vlak van 

voedselproductie moeten daarom altijd 

worden beoordeeld op basis van het meest 

recente wetenschappelijke 

bewijsmateriaal, zodat kan worden 

gezorgd voor een degelijke 

wetenschappelijke bevestiging van de 

Europese voedselveiligheid. 

 

 

Amendement  25 

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 

(19) Het is passend om een nieuw 

voedingsmiddel toe te laten door de EU-

lijst bij te werken onder toepassing van de 
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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. 

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 zouden de 

aanvragers moeten kunnen kiezen voor 
een snellere en vereenvoudigde procedure 

om de EU-lijst bij te werken, zodat de 

toegangstijd vergelijkbaar is met die voor 

soortgelijke producten uit de EU. Die 

procedure moet worden toegestaan indien 

geen 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. 

Motivering 

Aangezien het hier maatregelen van algemene strekking betreft die bedoeld zijn om bepaalde 

niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, dient aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden verleend om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

gedelegeerde handelingen vast te stellen om de lijst bij te werken. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Er moeten ook criteria voor de 

beoordeling van de veiligheidsrisico's van 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

vastgesteld. Met het oog op een 

geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 

moet die beoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

worden verricht. 

(20) Er moeten ook duidelijk gedefinieerde 

criteria voor de beoordeling van de 

veiligheidsrisico's van nieuwe 

voedingsmiddelen worden vastgesteld. Met 

het oog op een geharmoniseerde 

wetenschappelijke beoordeling van nieuwe 

voedingsmiddelen moet die beoordeling 

door de EFSA worden verricht. De EFSA, 

die de beoordelingen op een transparante 

manier moet uitvoeren, moet een netwerk 

tot stand brengen met de lidstaten en het 
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adviescomité voor nieuwe 

voedingsmiddelen en voedselbereiding 

(ACNFP). Elke nieuwe eigenschap van 

een nieuw voedingsmiddel die een 

gezondheidseffect kan hebben, moet 

afzonderlijk worden beoordeeld. 

 

 

Amendement  27 

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 201121 

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 

EFSA in haar advies van 6 april 201121 

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 nanomaterialen en 

meer in het bijzonder 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, moet de Commissie dus zo 

spoedig mogelijk proefdiervrije 
testmethoden ontwikkelen die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

technisch vervaardigde nanomaterialen. 

Gezien de bestaande tekortkomingen wat 

betreft toxicologische kennis en 

meetmethoden moet het voorzorgsbeginsel 

worden gehanteerd om blootstelling van 
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de mens aan nanomaterialen te beperken. 

__________________ __________________ 

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

Motivering 

Dit amendement was in 2010 reeds opgenomen in het standpunt van het Europees Parlement 

in tweede lezing. In het verslag van de EFSA staat het volgende: "Er bestaat momenteel 

onzekerheid over de identificatie, karakterisering en opsporing van gefabriceerde 

nanomaterialen die te maken heeft met het gebrek aan passende en gevalideerde testmethoden 

om alle mogelijke toepassingen, aspecten en eigenschappen van gefabriceerde 

nanomaterialen te bestrijken. Er bestaat eveneens onzekerheid over de toepasselijkheid van 

de huidige biologische en toxicologische testmethoden op gefabriceerde nanomaterialen."  

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De term "deeltje  kan op 

uiteenlopende manieren geïnterpreteerd 

worden. Daarom moet worden 

verduidelijkt dat voedingsmiddelen die 

zachte nanomaterialen zoals micellen of 

liposomen bevatten eveneens onder de 

definitie van "nieuw voedingsmiddel" 

vallen. 

Motivering 

It has to be specified that the term ‘particle’ in the context of the definition of nanomaterials 

in this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as 

this would imply that according to current interpretation all ‘soft’ nanomaterials (e.g. 

micelles) were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. 

However, these are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective 

because their use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and 

other substances with a nutritional or physiological effect). 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) Wanneer testmethoden worden 

gebruikt voor nanomaterialen, wordt er 

een verklaring inzake technische 

geschiktheid van die testen voor 

nanomaterialen verstrekt en, indien van 

toepassing, van de technische 

aanpassingen/correcties die zijn 

aangebracht om ze in overeenstemming te 

brengen met de specifieke kenmerken van 

deze materialen. 

Motivering 

Deze formulering is reeds overeengekomen voor Verordening 528/2012 betreffende het op de 

markt aanbieden en het gebruik van biociden (zie bijlage II, punt 5). 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 quater) In de verpakking van 

voedingsmiddelen mogen enkel 

nanomaterialen aanwezig zijn die zijn 

opgenomen in een lijst van goedgekeurde 

nanomaterialen, en zij dienen vergezeld te 

gaan van een migratielimiet in of op de 

voedingsproducten in deze verpakkingen. 

Motivering 

Aangezien deze verordening onder andere nanomaterialen in voedingsmiddelen betreft, is het 

van belang dat ook het vraagstuk van nanodeeltjes die ongewild in voedsel terecht kunnen 

komen hierin aan de orde komt. Er is dringend actie geboden, omdat er tot op heden geen 

gerichte wetgeving bestaat, en er ofwel geen eisen bestaan ten aanzien van testmethoden, 

ofwel ontoereikende testmethoden worden gebruikt. Dit amendement was in 2010 reeds 

opgenomen in het standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De Commissie moet de bevoegdheid 

hebben voorschriften voor monitoring na 

het in de handel brengen op te leggen 

wanneer een nieuw voedingsmiddel wordt 

toegelaten en in de EU-lijst wordt 

opgenomen, teneinde toe te zien op het 

gebruik van het nieuwe voedingsmiddel en 

te waarborgen dat de door de EFSA in de 

veiligheidsbeoordeling vastgestelde veilige 

grenzen niet worden overschreden. 

(22) Voorschriften voor monitoring na het 

in de handel brengen moeten worden 

ingevoerd wanneer een nieuw 

voedingsmiddel wordt toegelaten en in de 

EU-lijst wordt opgenomen, teneinde toe te 

zien op het gebruik van het nieuwe 

voedingsmiddel en te waarborgen dat de 

door de EFSA in de veiligheidsbeoordeling 

vastgestelde veilige grenzen niet worden 

overschreden. Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven moeten in elk 

geval de Commissie op de hoogte brengen 

van relevante informatie over het 

voedingsmiddel dat ze in de handel 

hebben gebracht. 

Motivering 

Gebaseerd op amendementen 88 en 89 in het ontwerpverslag. 

 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 

bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 

het onder bepaalde omstandigheden 

passend bescherming te bieden voor de 

investeringen die innovatoren hebben 

gedaan om de bij een aanvraag voor een 

nieuw voedingsmiddel krachtens deze 

verordening ingediende ondersteunende 

informatie en gegevens te verzamelen. De 

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 

bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 

het onder bepaalde omstandigheden 

passend bescherming te bieden voor de 

investeringen die de aanvragers hebben 

gedaan om de bij een aanvraag voor een 

nieuw voedingsmiddel krachtens deze 

verordening ingediende ondersteunende 

informatie en gegevens te verzamelen. De 
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recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke 

bewijzen en door eigendomsrechten 

beschermde gegevens die worden verstrekt 

om een aanvraag voor de opname van een 

nieuw voedingsmiddel in de EU-lijst te 

ondersteunen, moeten worden beschermd. 

Die gegevens en informatie moeten 

gedurende een beperkte termijn niet zonder 

toestemming van de eerdere aanvrager ten 

gunste van een volgende aanvrager 

gebruikt mogen worden. De bescherming 

van door een aanvrager ingediende 

wetenschappelijke gegevens mag voor 

volgende aanvragers geen beletsel vormen 

om, op basis van hun eigen 

wetenschappelijke gegevens of, met 

toestemming van de eerdere aanvrager, 

onder verwijzing naar de beschermde 

gegevens, te proberen nieuwe 

voedingsmiddelen in de EU-lijst van 

nieuwe voedingsmiddelen te laten 

opnemen. De aan de eerdere aanvrager 

toegekende gegevensbeschermingstermijn 

van in totaal vijf jaar mag niet worden 

verlengd door de verlening van 

gegevensbescherming aan volgende 

aanvragers. 

door eigendomsrechten beschermde 

gegevens die worden verstrekt om een 

aanvraag voor de opname van een nieuw 

voedingsmiddel in de EU-lijst te 

ondersteunen, moeten worden beschermd. 

Die gegevens en informatie moeten 

gedurende een beperkte termijn niet zonder 

toestemming van de oorspronkelijke 

aanvrager ten gunste van een volgende 

aanvrager gebruikt mogen worden. De 

bescherming van door een aanvrager 

ingediende wetenschappelijke gegevens 

mag voor volgende aanvragers geen 

beletsel vormen om, op basis van hun 

eigen wetenschappelijke gegevens of, met 

toestemming van de oorspronkelijke 

aanvrager, van diens gegevens, te proberen 

nieuwe voedingsmiddelen in de EU-lijst 

van nieuwe voedingsmiddelen te laten 

opnemen. De aan de oorspronkelijke 

aanvrager toegekende 

gegevensbeschermingstermijn van in totaal 

zeven jaar mag niet worden verlengd door 

de verlening van gegevensbescherming aan 

volgende aanvragers. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Indien een aanvrager voor 

hetzelfde voedingsmiddel om 

gegevensbescherming verzoekt krachtens 

onderhavige verordening en 

Verordening(EG) 1924/2006, dient de 

Commissie naar een zodanige timing van 

de twee toelatingsprocedures te streven 

dat de gegevensbeschermingstermijnen 

parallel lopen. Indien dit betekent dat een 

van de procedures moet worden 

uitgesteld, dient de aanvrager vooraf te 
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worden geraadpleegd. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) De Commissie moet een 

indicatieve lijst met basisinformatie over 

aanvragen ter beschikking stellen van 

belanghebbende partijen, met 

inachtneming van het vertrouwelijke 

karakter van de aanvraag. Met deze lijst 

kan worden voorkomen dat identieke of 

dubbele aanvragen achtereenvolgens 

worden ingediend, waardoor de 

administratieve lasten voor zowel de 

potentiële aanvragers als de Unie worden 

verminderd. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. In 

bepaalde gevallen kan aanvullende 

informatie op het etiket nodig zijn, in het 

bijzonder in verband met de beschrijving, 

de oorsprong of de gebruiksvoorwaarden 

van de levensmiddelen, om te waarborgen 

dat de consumenten voldoende worden 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. Op 

het etiket moet aanvullende informatie 

worden vermeld, in het bijzonder in 

verband met de beschrijving, de oorsprong, 

de samenstelling en de 

gebruiksvoorwaarden van de 

levensmiddelen, om te waarborgen dat de 

consumenten voldoende worden 



 

RR\1042297NL.doc 31/144 PE537.480v03-00 

 NL 

voedingsmiddel. voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel, ook als dit uit een derde 

land komt. Wanneer een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst of op de 

lijst van traditionele levensmiddelen uit 

derde landen wordt geplaatst kunnen 

hieraan dan ook specifieke 

gebruiksvoorwaarden of 

etiketteringsvoorschriften worden 

verbonden, die onder meer betrekking 

kunnen hebben op specifieke kenmerken 

of op eigenschappen van het 

voedingsmiddel, zoals samenstelling, 

voedingswaarde of nutritionele effecten 

en beoogd gebruik van het 

voedingsmiddel, ethische overwegingen of 

gevolgen voor de gezondheid van 

bepaalde bevolkingsgroepen.  In deze 

verordening dienen specifieke 

etiketteringsvoorschriften te worden 

vastgelegd voor ingrediënten van 

levensmiddelen die bestaan uit technisch 

vervaardigde nanomaterialen en die 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. Ingrediënten die 

aanleiding geven tot ethische bezwaren, 

zoals bepaald in de huidige Verordening 

(EG) nr. 258/97, moeten ook op het etiket 

worden vermeld, zodat de consumenten 

geïnformeerde keuzes kunnen maken. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Nieuwe voedingsmiddelen zijn 

onderworpen aan de vereisten van het 

EU-recht met betrekking tot materialen en 

voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen, en 

met name aan Verordening (EG) nr. 

1935/2004 van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis en de specifieke maatregelen 
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die op basis hiervan zijn vastgesteld. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 1935/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 inzake materialen en 

voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

houdende intrekking van de Richtlijnen 

80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 

van 13.11.2004, blz. 4). 

Motivering 

Deze overweging is bedoeld om informatie te verstrekken en om opnieuw te bevestigen dat 

nieuwe voedingsmiddelen en levensmiddelen afkomstig uit derde landen niet enkel vallen 

onder de etiketteringsvoorschriften, maar ook onder de verpakkingsvoorschriften van de EU. 

Met deze nieuwe overweging worden geen nieuwe wettelijke verplichtingen ingevoerd in de 

verordening. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 ter) Het Europees Parlement pleitte in 

2010 in het kader van zijn tweede lezing 

van het dossier over nieuwe 

voedingsmiddelen met een zeer grote 

meerderheid voor een verbod om 

levensmiddelen die van gekloonde dieren 

en hun nakomelingen afkomstig zijn, in 

de handel te brengen. Nadat de 

bemiddeling over nieuwe 

voedingsmiddelen in maart 2011 mislukte, 

verbond de Commissie zich ertoe een 

specifiek voorstel inzake gekloonde dieren 

en hun nakomelingen in te dienen, 

rekening houdend met zowel het 

standpunt van de Raad als van het 

Europees Parlement. In de in december 

2013 ingediende voorstellen over klonen 

en voedingsmiddelen die van gekloonde 

dieren afkomstig zijn, zijn echter geen 
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maatregelen opgenomen betreffende de 

nakomelingen van gekloonde dieren, zelfs 

niet met het oog op het informeren van de 

consumenten. Bovendien werd het 

Europees Parlement niet in staat gesteld 

zijn rol als medewetgever te vervullen. 

Daarom moet de Commissie de 

benoeming van de nieuwe commissarissen 

aangrijpen om de voorstellen uit 2013 in 

te trekken en nieuwe voorstellen in te 

dienen op basis van de gewone 

wetgevingsprocedure, teneinde rekening 

te kunnen houden met de eisen van het 

Parlement. 

Motivering 

Hoewel de Commissie beloofd had rekening te houden met de eisen van het EP, bevat het 

voorstel inzake levensmiddelen die van kloondieren afkomstig zijn geen maatregelen 

betreffende de nakomelingen van kloondieren. Dit betekent een enorme stap achteruit in 

vergelijking met maart 2011, toen er ten minste overeenstemming werd bereikt door alle 

instellingen over de etikettering van vers rundvlees, alsook een slag in het gezicht van de EP-

leden, die met een zeer grote meerderheid hadden gevraagd een verbod op alle 

levensmiddelen afkomstig van kloondieren en hun nakomelingen in te voeren. Bovendien zou 

het EP zijn bevoegdheden als medewetgever niet kunnen uitoefenen, aangezien de 

rechtsgrond van de maatregel geen gewone wetgevingsprocedure toelaat. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voor aanvragen krachtens 

Verordening (EG) nr. 258/97 die zijn 

ingediend voordat deze verordening van 

toepassing werd, moeten de 

risicobeoordelings- en toelatingsprocedures 

overeenkomstig deze verordening worden 

afgesloten. Vanwege de verduidelijking 

van de definitie van nieuwe 

voedingsmiddelen in deze verordening en 

teneinde de rechtszekerheid te vergroten, 

moet een levensmiddel dat rechtmatig in de 

handel is gebracht op de datum waarop 

(25) Voor aanvragen krachtens 

Verordening (EG) nr. 258/97 die zijn 

ingediend voordat deze verordening van 

toepassing werd, moeten de 

risicobeoordelings- en toelatingsprocedures 

overeenkomstig deze verordening worden 

afgesloten. Vanwege de verduidelijking 

van de definitie van nieuwe 

voedingsmiddelen in deze verordening en 

teneinde de rechtszekerheid te vergroten, 

moet een levensmiddel dat rechtmatig in de 

handel is gebracht op de datum waarop 
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deze verordening van toepassing wordt, in 

beginsel in de handel gebracht kunnen 

worden totdat de risicobeoordelings- en 

toelatingsprocedures zijn afgesloten. 

Hiertoe moeten overgangsvoorschriften 

worden vastgesteld die zorgen voor een 

soepele overgang naar de voorschriften van 

deze verordening. 

deze verordening van toepassing wordt, in 

beginsel in de handel gebracht kunnen 

worden totdat de risicobeoordelings- en 

toelatingsprocedures zijn afgesloten. 

Hiertoe moeten overgangsbepalingen 

worden vastgesteld die zorgen voor een 

soepele overgang naar de voorschriften van 

deze verordening. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Om het mogelijk te maken dat de 

EU-lijst wordt aangepast wanneer andere 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

goedgekeurd, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden toegekend om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen tot bijwerking 

van de EU-lijst. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding 

en opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te (27) De Commissie moet bevoegd zijn om 
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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. 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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. 

Motivering 

De Commissie dient overeenkomstig artikel 290 VWEU te worden gemachtigd om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op het bijwerken van de EU-lijst. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 

raadplegingsprocedure voor het 

vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel, andere bijwerkingen van 

de EU-lijst, de opstelling en indiening van 

aanvragen of kennisgevingen in verband 

met de opname van levensmiddelen in de 

EU-lijst, de regelingen voor het controleren 

van de geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 

moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de opstelling en indiening 

van aanvragen of kennisgevingen in 

verband met de opname van 

levensmiddelen in de EU-lijst, de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen  in verband met de opname 

van levensmiddelen in de EU-lijst, de 

procedurele stappen voor de uitwisseling 

van informatie ten behoeve van het 

indienen van bezwaren in verband met de 

veiligheid, het soort informatie dat in het 

door de EFSA goed te keuren advies moet 

worden opgenomen alsmede met 

betrekking tot vertrouwelijke behandeling, 

moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Motivering 

De tekst van de overweging dient te worden aangepast in het licht van het resultaat van de 

stemming over de verschillende amendementen betreffende gedelegeerde en 

uitvoeringshandelingen. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Om bepaalde, niet-essentiële 

elementen van onderhavige verordening 

te kunnen aanvullen of wijzigen, dient de 

bevoegdheid om handelingen vast te 

stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU 

aan de Commissie worden gedelegeerd 

wanneer het gaat om de vaststelling, voor 

elke categorie nieuwe voedingsmiddelen, 

van de vormen van voedingsmiddelen die 

binnen het toepassingsgebied van 

onderhavige verordening vallen, de 

vaststelling van de procedurele stappen 

van de raadplegingsprocedure, de 

definitie van "een groot deel van de 

bevolking van een derde land" en het 

bijwerken van de EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding 

en opstelling van de gedelegeerde 
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handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 ter) In Verordening (EG) nr. 882/2004 

van het Europees Parlement en de 

Raad1bis zijn algemene voorschriften voor 

officiële controles op de naleving van de 

levensmiddelenwetgeving opgenomen. De 

lidstaten moeten overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004 officiële 

controles uitvoeren teneinde een grotere 

overeenstemming met onderhavige 

verordening te bereiken. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EG) nr. 882/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 inzake officiële controles op 

de naleving van de wetgeving inzake 

diervoeders en levensmiddelen en de 

voorschriften inzake diergezondheid en 

dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, 

blz. 1. Rectificatie in PB L 191 van 

28.5.2004, blz. 1.) 

Motivering 

Een specifieke verwijzing naar de verordening inzake officiële controles was opgenomen in 

het voorstel van de Commissie van 2008, en het is passend om deze verwijzing te behouden. 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – leden 1 en 2 – letter a en b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorwerp en toepassingsgebied Voorwerp, doel en toepassingsgebied 

 

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. 

 1 bis. De verordening heeft tot doel een 

hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, van de belangen 

van de consumenten en van het milieu te 

bieden en tegelijkertijd de doeltreffende 

werking van de interne markt te 

waarborgen. 

2. Deze verordening is niet van toepassing 

op: 

2. Deze verordening is niet van toepassing 

op: 

(a) genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen; 

(a) genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 en Richtlijn 18/2001/EG 

vallen; 

(b) levensmiddelen wanneer en voor zover 

zij gebruikt worden als: 

(b) levensmiddelen wanneer en voor zover 

zij gebruikt worden als: 

(i) voedingsenzymen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1332/2008 vallen; 

(i) voedingsenzymen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1332/2008 vallen; 

(ii) levensmiddelenadditieven die binnen 

het toepassingsgebied van Verordening 

(EG) nr. 1333/2008 vallen; 

(ii) levensmiddelenadditieven die binnen 

het toepassingsgebied van Verordening 

(EG) nr. 1333/2008 vallen; 

(iii) levensmiddelenaroma's die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1334/2008 vallen; 

(iii) levensmiddelenaroma's die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1334/2008 vallen; 

(iv) extractiemiddelen die gebruikt worden 

of bedoeld zijn om gebruikt te worden bij 

de productie van levensmiddelen of 

bestanddelen daarvan en die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

(iv) extractiemiddelen die gebruikt worden 

of bedoeld zijn om gebruikt te worden bij 

de productie van levensmiddelen of 

bestanddelen daarvan en die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 
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2009/32/EG vallen. 2009/32/EG vallen. 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

XXX/XX/EU van de Raad [betreffende het 

in de handel brengen van levensmiddelen 

die van kloondieren afkomstig zijn] 

vallen. 

Schrappen 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Definities Definities 

1. Voor de toepassing van deze 

verordening gelden de definities van de 

artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002.  

1. Voor de toepassing van deze 

verordening gelden de definities van de 

artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002.  

2. De volgende definities zijn ook van 

toepassing: 

2. De volgende definities zijn ook van 

toepassing: 

(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 datum waarop de 

verschillende lidstaten tot de Unie zijn 

toegetreden, en die onder ten minste een 

van de volgende categorieën vallen: 

 (-i) voedingsmiddelen met een nieuwe of 

doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur; 
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 (-i bis) voedingsmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit micro-

organismen, schimmels of algen; 

 (-i ter) ) voedingsmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit planten, 

met uitzondering van planten die op de 

markt van de Unie sinds lang veilig voor 

voedingsdoeleinden worden gebruikt en 

verkregen zijn door:  

 - traditionele vermeerderingsmethodes; of 

 - niet-traditionele 

vermeerderingsmethodes die niet leiden 

tot significante veranderingen van de 

samenstelling of structuur van het 

voedingsmiddel waardoor de 

voedingswaarde, de metabolisering of het 

gehalte aan ongewenste stoffen ervan 

wordt beïnvloed; 

 (-i quater) voedingsmiddelen afkomstig 

van gekloonde dieren of hun 

nakomelingen, behoudens het bepaalde in 

artikel 29 bis (nieuw); 

 (- i quinquies) voedingsmiddelen die cel- 

of weefselculturen bevatten, daaruit 

bestaan of daaruit geproduceerd zijn; 

 (-i sexies) voedingsmiddelen bestaand uit, 

geïsoleerd uit of geproduceerd uit dieren 

of delen daarvan, met inbegrip van 

volledige dieren zoals insecten, en met 

uitzondering van dieren die zijn verkregen 

volgens traditionele teeltmethodes en die 

op de markt van de Unie sinds lang veilig 

voor voedingsdoeleinden worden 

gebruikt; 

(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 

(i) levensmiddelen die het resultaat zijn 

van een nieuw productieprocedé dat vóór 

15 mei 1997 in de Unie nog niet in het 

kader van levensmiddelenproductie werd 

gebruikt en dat wijzigingen in de 

samenstelling of de structuur van de 

levensmiddelen kan veroorzaken die 

significant zijn voor hun voedingswaarde, 

de wijze waarop zij worden 

gemetaboliseerd of hun gehalte aan 

ongewenste stoffen, of dat aanleiding zou 
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ongewenste stoffen; kunnen geven tot ethische bezwaren; 

(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) voedingsmiddelen die het resultaat zijn 

van of worden gemodificeerd door 

doelbewuste veranderingen in de 

deeltjesgrootte, -vorm of -structuur, of in 

de deeltjesgrootteverdeling, door middel 

van elke technologie die deze tot 

nanoschaal verkleint; voor 

voedselgerelateerde toepassingen moet 

overeenkomstig het advies van de EFSA 

een drempel van 10 % worden overwogen; 

(iii) vitaminen, mineralen en andere stoffen 

die gebruikt worden overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013, wanneer:  

(iii) vitaminen, mineralen en andere stoffen 

die gebruikt worden overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013, wanneer:  

– een nieuw productieprocedé zoals 

bedoeld onder i) is toegepast; or 

– een nieuw productieprocedé zoals 

bedoeld onder i) is toegepast;  

– 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; 

dergelijke stoffen geheel of gedeeltelijk 

bestaan uit 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; of 

 – nieuwe bronnen of nieuw 

uitgangsmateriaal als basis voor uit één 

stof bestaande of mengsels van vitaminen, 

mineralen en andere stoffen die worden 

gebruikt overeenkomstig Richtlijn 

2002/46/EG, Verordening(EG) nr. 

1925/2006 of Verordening (EU) nr. 

609/2013; 

(iv) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 

in de Unie uitsluitend gebruikt zijn in 

voedingssupplementen, wanneer zij 

bedoeld zijn voor gebruik in andere 

levensmiddelen dan voedingssupplementen 

zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a), 

van Richtlijn 2002/46/EG;  

(iv) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 

in de Unie uitsluitend gebruikt zijn in 

voedingssupplementen, wanneer zij 

bedoeld zijn voor gebruik in andere 

levensmiddelen dan voedingssupplementen 

zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a), 

van Richtlijn 2002/46/EG;  

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 

derde land": andere dan de onder a), i) tot 

en met iii), bedoelde nieuwe 

(b) " traditionele levensmiddelen uit een 

derde land " : andere dan de onder a), -i), 

i), ii) en iii), bedoelde nieuwe 
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voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en een geschiedenis 

van veilig gebruik als levensmiddel in een 

derde land hebben; 

voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en een geschiedenis 

van veilig gebruik als levensmiddel in een 

derde land hebben;  

(c) "geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land": de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een groot deel van de 

bevolking van een derde land, voorafgaand 

aan een kennisgeving als bedoeld in 

artikel 13; 

(c) " geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land " : de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een significant 

aantal personen in ten minste één derde 

land zoals gedefinieerd in de in artikel 4 

van onderhavige verordening bedoelde 

richtsnoeren, voorafgaand aan een 

kennisgeving als bedoeld in artikel 13; 

(d) "de aanvrager": de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, die een aanvraag 

overeenkomstig artikel 9 of 15 of een 

kennisgeving overeenkomstig artikel 13 bij 

de Commissie heeft ingediend; 

(d) "de aanvrager": de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, die een aanvraag 

overeenkomstig artikel 9 of 15 of een 

kennisgeving overeenkomstig artikel 13 bij 

de Commissie heeft ingediend; 

(e) "geldige aanvraag" en "geldige 

kennisgeving": een aanvraag of 

kennisgeving die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt en de voor de risicobeoordelings- en 

toelatingsprocedure vereiste informatie 

bevat. 

(e) "geldige aanvraag" en "geldige 

kennisgeving": een aanvraag of 

kennisgeving die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt en de voor de risicobeoordelings- en 

toelatingsprocedure vereiste informatie 

bevat; 

 (e bis) "nieuw productieprocedé": een 

procedé dat vóór 15 mei 1997 in de Unie 

nog niet voor levensmiddelenproductie 

werd gebruikt; 

 (e ter) "traditionele 

vermeerderingsmethodes" of "traditionele 

teeltmethodes": methodes die reeds vóór 

15 mei 1997 voor de productie van 

levensmiddelen werden gebruikt ;  

 (e quater) "gekloonde dieren" : dieren die 

zijn verwekt met behulp van een 

aseksuele, kunstmatige 

reproductiemethode met het oog op de 

productie van een genetisch identieke of 
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bijna identieke kopie van een individueel 

dier; 

 (e quinquies) "nakomelingen van 

gekloonde dieren" : dieren die zijn 

verwekt door seksuele reproductie, 

waarbij ten minste één van de voorzaten 

een gekloond dier is. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3 Schrappen 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 

artikel 2, lid 2, onder a) 

 

Met het oog op de eenvormige toepassing 

van deze verordening kan de Commissie 

door middel van uitvoeringshandelingen 

beslissen of een bepaald levensmiddel 

onder de in artikel 2, lid 2, onder a), 

vastgestelde definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen" valt. 

 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Motivering 

Dit artikel sluit beter aan bij artikel 4 en wordt dan ook verplaatst.  

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure voor het vaststellen van de Procedure voor het vaststellen van de 
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status van nieuw voedingsmiddel status van nieuw voedingsmiddel 

1. Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven die een 

levensmiddel in de Unie in de handel 

willen brengen, gaan na of dat 

levensmiddel binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening valt. 

1. Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven die een 

levensmiddel in de Unie in de handel 

willen brengen, gaan na of dat 

levensmiddel binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening valt. 

2. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 

of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 

handel willen brengen, binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt, raadplegen zij een lidstaat. In dat 

geval verstrekken de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven de lidstaat op 

verzoek de nodige informatie om hem in 

staat te stellen met name te bepalen in 

welke mate het levensmiddel vóór 

15 mei 1997 binnen de Unie voor 

menselijke voeding is gebruikt. 

2. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 

of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 

handel willen brengen, binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt, raadplegen zij de lidstaat waar zij het 

nieuwe levensmiddel voor het eerst in de 

handel willen brengen. In dat geval 

verstrekken de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven de lidstaat de 

nodige informatie om hem in staat te 

stellen te bepalen of een voedingsmiddel 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening valt. Teneinde deze 

beoordeling te maken, kan de lidstaat de 

Commissie en andere lidstaten 

raadplegen. 

3. De Commissie kan door middel van 

uitvoeringshandelingen de procedurele 

stappen van het in lid 2 bedoelde 

raadplegingsproces nader vaststellen. 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot: 

 
– de vraag welke vormen van 

voedingsmiddelen onder het 

toepassingsgebied van onderhavige 

verordening vallen, voor elk van de in 

artikel 2, lid 2, onder a), genoemde 

categorieën; 

 – de procedurele stappen van het 

raadplegingsproces; en 

 – na raadpleging van de EFSA, de 

definitie van "een groot deel van de 

bevolking van een derde land". 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Deze gedelegeerde handelingen worden 

vastgesteld op ...+. 

 _______________________ 
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 + OJ: gelieve datum in te voegen: 12 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 

de handel mogen worden gebracht ("de 

EU-lijst") en werkt die lijst bij, 

overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8. 

1. De EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die overeenkomstig de 

artikelen 6 en 8 in de Unie in de handel 

mogen worden gebracht ("de EU-lijst") is 

opgenomen in de bijlage. 

2. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die 

zijn toegelaten en in de EU-lijst zijn 

opgenomen, mogen als zodanig in de Unie 

in de handel gebracht en in of op 

levensmiddelen worden gebruikt, onder de 

in de lijst gestelde voorwaarden. 

2. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die 

zijn toegelaten en in de EU-lijst zijn 

opgenomen, mogen als zodanig in de Unie 

in de handel gebracht of in of op 

levensmiddelen worden gebruikt, 

overeenkomstig de in de lijst gestelde 

voorwaarden en 

etiketteringsvoorschriften.  

 
2 bis. De Commissie stelt tevens een lijst 

van afgewezen aanvragen beschikbaar op 

haar website, waarnaar bij toekomstige 

aanvragen kan worden verwezen. Deze 

lijst vermeldt de redenen voor de 

afwijzing.  

 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een nieuw voedingsmiddel wordt door de Een nieuw voedingsmiddel wordt door de 
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Commissie alleen toegelaten en in de EU-

lijst opgenomen indien het aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

Commissie alleen toegelaten en in de EU-

lijst opgenomen indien het aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

(a) het levert volgens de beschikbare 

wetenschappelijke gegevens geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid op; 

(a) het levert volgens de wetenschappelijke 

gegevens en na toepassing van het 

voorzorgsbeginsel van artikel 7 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid of het dierenwelzijn en, in 

voorkomend geval, voor het milieu op; 

(b) het gebruik ervan is niet misleidend 

voor de consument; 

(b) het beoogde gebruik, de presentatie en 

etikettering ervan zijn niet misleidend voor 

de consument, met name wanneer de 

voedingswaarde van een voedingsmiddel 

dat is bedoeld ter vervanging van een 

ander voedingsmiddel, een aanzienlijke 

verandering ondergaat; 

c) indien het bedoeld is ter vervanging van 

een ander levensmiddel, verschilt het daar 

niet zodanig van dat de normale 

consumptie ervan uit voedingsoogpunt 

nadelig voor de consument is. 

(c) indien het bedoeld is ter vervanging van 

een ander levensmiddel, verschilt het daar 

zodanig van dat de normale consumptie 

ervan uit voedings-, gezondheids-, milieu- 

en sociaal oogpunt duidelijk gunstig voor 

de consument is. 

 (c bis) het is mogelijk is om de herkomst te 

achterhalen van het materiaal dat 

gebruikt is voor de productie van dit 

voedingsmiddel. 

 Indien wetenschappelijke studies zoals 

genoemd onder (a) van mening 

verschillen, wordt er een conclusie 

getrokken op basis van het standpunt van 

de EFSA. 

Motivering 

Een onbeduidend verschil in voedingswaarde mag geen reden zijn voor de weigering om een 

toepassing goed te keuren als dat verschil geen gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. 

Indien de conclusies van wetenschappelijke studies elkaar tegenspreken, dient de EFSA 

gemachtigd te zijn een beslissing te nemen en een eindoordeel te vellen. 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In geval van twijfel, bijvoorbeeld als 

gevolg van onvoldoende 

wetenschappelijke zekerheid of bij gebrek 

aan gegevens, wordt het 

voorzorgsbeginsel gehanteerd en mag het 

betrokken voedingsmiddel niet in de EU-

lijst worden opgenomen. 

Motivering 

Het is passend dit amendement, dat was opgenomen in het standpunt in tweede lezing van 

2010 van het Europees Parlement, opnieuw op te nemen. 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voedingsmiddelen waarvoor 

productieprocedés zijn gebruikt die 

specifieke risicobeoordelingsmethoden 

vereisen (zoals voedingsmiddelen waarbij 

nanotechnologie is gebruikt zoals bedoeld 

in artikel 2, lid 2, onder ii)), kunnen pas 

in de EU-lijst worden opgenomen als die 

specifieke methoden door de EFSA voor 

gebruik zijn goedgekeurd en een adequate 

veiligheidsbeoordeling op basis van die 

methoden heeft aangetoond dat het 

gebruik van de betrokken 

voedingsmiddelen veilig is. 

Motivering 

Het is passend dit amendement, dat was opgenomen in het standpunt in tweede lezing van het 

Europees Parlement, opnieuw op te nemen, aangezien er sindsdien weinig vooruitgang is 

geboekt, en de EFSA erkent dat er onduidelijkheden zijn aangaande de testmethoden voor 

nanomateriaal. 
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Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 Schrappen 

Uiterlijk op … 23 stelt de Commissie door 

middel van een uitvoeringshandeling de 

EU-lijst vast waarin de krachtens artikel 

4, 5 of 7 van Verordening (EG) nr. 258/97 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. 

 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 2, bedoelde 

raadplegingsprocedure vastgesteld. 

 

__________________  

23 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Inhoud van de EU-lijst Inhoud en bijwerking van de EU-lijst 

1. De Commissie verleent een toelating 

voor een nieuw voedingsmiddel en werkt 

de EU-lijst bij overeenkomstig de 

voorschriften van: 

1. De Commissie verleent een toelating 

voor een nieuw voedingsmiddel en werkt 

de EU-lijst bij overeenkomstig de 

voorschriften van: 

(a) de artikelen 9, 10 en 11 en, indien van 

toepassing, artikel 25; of 

(a) de artikelen 9, 10 en 11 en, indien van 

toepassing, artikel 25; of 

(b) de artikelen 13 tot en met 18. (b) de artikelen 13 tot en met 18. 

2. De toelating van een nieuw 2. De toelating van een nieuw 
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voedingsmiddel en de bijwerking van de 

EU-lijst als bedoeld in lid 1, behelzen: 

voedingsmiddel en de bijwerking van de 

EU-lijst als bedoeld in lid 1, behelzen: 

(a) het toevoegen van een nieuw 

voedingsmiddel aan de EU-lijst; of 

(a) het toevoegen van een nieuw 

voedingsmiddel aan de EU-lijst; of 

(b) het schrappen van een nieuw 

voedingsmiddel van de EU-lijst; of 

(b) het schrappen van een nieuw 

voedingsmiddel van de EU-lijst; of 

(c) het toevoegen, schrappen of wijzigen 

van de voorwaarden, specificaties of 

beperkingen die verbonden zijn aan de 

opname van een nieuw voedingsmiddel in 

de EU-lijst. 

(c) het toevoegen, schrappen of wijzigen 

van de specificaties, 

gebruiksvoorwaarden,  aanvullende 

specifieke etiketteringsvoorschriften of 

voorschriften voor monitoring na het in 

de handel brengen die verbonden zijn aan 

de opname van een nieuw voedingsmiddel 

in de EU-lijst. 

3. De vermelding van een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst als bedoeld 

in lid 2 omvat in voorkomend geval: 

3. De vermelding van een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst als bedoeld 

in lid 2 omvat de specificatie van het 

nieuwe voedingsmiddel, de datum van 

toevoeging van het voedingsmiddel aan de 

EU-lijst en in voorkomend geval: 

(a) een specificatie van het nieuwe 

voedingsmiddel; 
 

(b) de voorwaarden waaronder het nieuwe 

voedingsmiddel mag worden gebruikt, om 

in het bijzonder te voorkomen dat bepaalde 

bevolkingsgroepen schadelijke effecten 

kunnen ondervinden, maximumwaarden 

voor inname worden overschreden of 

risico's bij buitensporige consumptie 

optreden; 

(a) de voorwaarden waaronder het nieuwe 

voedingsmiddel mag worden gebruikt, om 

in het bijzonder te voorkomen dat bepaalde 

bevolkingsgroepen schadelijke effecten 

kunnen ondervinden, maximumwaarden 

voor inname worden overschreden of 

risico's bij buitensporige consumptie 

optreden; 

(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; 

(b) 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; 

(d) een voorschrift voor monitoring na het 

in de handel brengen overeenkomstig 

artikel 23. 

(c) voorschriften voor monitoring na het in 

de handel brengen overeenkomstig 

artikel 23. 
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Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure voor de toelating van een 

nieuw voedingsmiddel tot de markt van de 

Unie en de bijwerking van de EU-lijst 

Procedures voor de bijwerking van de EU-

lijst 

1. 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 wordt ingeleid op initiatief 

van de Commissie of nadat de Commissie 

een aanvraag van een aanvrager heeft 

ontvangen. 

1. De in artikel 8 vermelde procedures 

voor de toelating van een nieuw 

voedingsmiddel tot de markt van de Unie 

en de bijwerking van de EU-lijst worden 

ingeleid op initiatief van de Commissie of 

nadat de Commissie een aanvraag van een 

aanvrager heeft ontvangen. De Commissie 

stelt de aanvraag onverwijld ter 

beschikking van de lidstaten. De 

Commissie publiceert tevens op haar 

website een samenvatting van de 

aanvraag die is gebaseerd op de onder (-a) 

en (a) vermelde informatie, alsmede een 

samenvatting van het onder (c) vermelde 

wetenschappelijk bewijs. 

In de aanvraag is het volgende opgenomen: In de aanvraag is het volgende opgenomen: 

 
(-a) de naam en het adres van de 

aanvrager;  

(a) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

(a) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

 
(a bis) de beschrijving van het 

productieprocedé; 

b) de samenstelling het nieuwe 

voedingsmiddel;  

(b) de gedetailleerde samenstelling van het 

nieuwe voedingsmiddel;  

(c) wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 

dat het nieuwe voedingsmiddel geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid oplevert; 

(c) wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 

dat het nieuwe voedingsmiddel geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid en, in voorkomend geval, voor 

het milieu oplevert; 

 
(c bis) in voorkomend geval, de 
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analysemethode(n); 

d) in voorkomend geval, een voorstel voor 

de gebruiksvoorwaarden en voor 

specifieke etiketteringsvoorschriften die 

niet misleidend zijn voor de consument. 

(d) in voorkomend geval, een voorstel voor 

de voorwaarden voor het beoogde gebruik 

en voor specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

2. De Commissie kan de EFSA vragen 

advies uit te brengen als de bijwerking 

gevolgen voor de menselijke gezondheid 

kan hebben. 

2. De Commissie verzoekt de EFSA advies 

uit te brengen als de bijwerking gevolgen 

voor de menselijke gezondheid kan 

hebben.  

 2 bis. De Commissie bevestigt de 

ontvangst van de aanvraag binnen vijftien 

dagen na ontvangst aan de aanvrager. 

Binnen een maand na ontvangst van de 

aanvraag controleert de Commissie de 

geldigheid van de aanvraag. Wanneer de 

aanvraag ongeldig wordt geacht, stelt de 

Commissie de aanvrager hiervan in 

kennis, onder vermelding van de redenen, 

en zet zij de procedure stop. 

 2 ter. Wanneer testmethoden worden 

gebruikt voor nanomaterialen als bedoeld 

in artikel 2, lid 2, onder ii), wordt er een 

verklaring inzake technische geschiktheid 

van die tests voor nanomaterialen 

verstrekt en, in voorkomend geval, van de 

technische aanpassingen/correcties die 

zijn aangebracht om de testmethoden in 

overeenstemming te brengen met de 

specifieke kenmerken van deze 

materialen. 

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 Commissie wordt gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

teneinde de in de bijlage opgenomen EU-

lijst bij te werken.  

4. In afwijking van lid 3 kan de Commissie 

de toelatingsprocedure in elk stadium 

beëindigen en besluiten niet over te gaan 

tot een bijwerking wanneer zij van oordeel 

is dat een dergelijke bijwerking niet 

gerechtvaardigd is. 

4. In afwijking van lid 3 kan de Commissie 

besluiten niet over te gaan tot een 

bijwerking wanneer zij van oordeel is dat 

een dergelijke bijwerking niet 

gerechtvaardigd is. 
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Zij houdt in voorkomend geval rekening 

met de standpunten van de lidstaten, het 

advies van de EFSA en andere legitieme 

factoren die van belang zijn voor de 

bijwerking. 

Zij houdt in voorkomend geval rekening 

met de standpunten van de lidstaten, het 

advies van de EFSA en andere legitieme 

factoren die van belang zijn voor de 

bijwerking. 

In dergelijke gevallen deelt de Commissie 

dit rechtstreeks mee aan de aanvrager en 

alle lidstaten, met vermelding van de 

redenen waarom zij de bijwerking niet 

gerechtvaardigd acht. 

In dergelijke gevallen deelt de Commissie 

dit rechtstreeks mee aan de aanvrager en 

alle lidstaten, met vermelding van de 

redenen waarom zij de bijwerking niet 

gerechtvaardigd acht. 

5. De aanvrager kan zijn aanvraag als 

bedoeld in lid 1 voorafgaand aan de 

vaststelling van het in lid 2 bedoelde 

advies van de EFSA op elk moment 

intrekken, waarmee de procedure voor de 

toelating van een nieuw voedingsmiddel en 

de bijwerking van de EU-lijst wordt 

beëindigd. 

5. De aanvrager kan zijn aanvraag op elk 

moment intrekken, waarmee de procedure 

voor de toelating van een nieuw 

voedingsmiddel en de bijwerking van de 

EU-lijst wordt beëindigd.  

 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Advies van de EFSA  Advies van de EFSA  

1. Wanneer de Commissie de EFSA om 

advies vraagt, zendt zij de geldige aanvraag 

door naar de EFSA. Binnen negen 

maanden na ontvangst van een geldige 

aanvraag stelt de EFSA haar advies vast. 

1. Wanneer de Commissie de EFSA om 

advies vraagt, zendt zij de geldige aanvraag 

binnen een maand door naar de EFSA. 

Binnen negen maanden na ontvangst van 

een geldige aanvraag stelt de EFSA haar 

advies vast. 

Bij de beoordeling van de veiligheid van 

nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 

er in voorkomend geval rekening mee: 

Bij de beoordeling van de veiligheid van 

nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 

er rekening mee: 

(a) of het nieuwe voedingsmiddel even 

veilig is als levensmiddelen van een 

vergelijkbare categorie die al in de Unie in 

de handel zijn; 

(a) of het nieuwe voedingsmiddel even 

veilig is als levensmiddelen van een 

vergelijkbare categorie die al in de Unie in 

de handel zijn; 

(b) of de samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel en de 

(b) of de samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel en de 
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gebruiksvoorwaarden geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie vormen. 

gebruiksvoorwaarden geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid en, in voorkomend geval, voor 

het milieu in de Unie vormen; 

 
(b bis) of cumulatieve en synergie-effecten 

kunnen optreden en of bepaalde 

bevolkingsgroepen hierdoor kunnen 

worden getroffen; 

 
(c) of een nieuw voedingsmiddel dat 

bedoeld is ter vervanging van een ander 

levensmiddel daarvan niet zodanig 

verschilt dat de normale consumptie ervan 

uit voedingsoogpunt nadelig voor de 

consument is. 

2. De EFSA zendt haar advies aan de 

Commissie, de lidstaten en, in voorkomend 

geval, de aanvrager. 

2. De EFSA zendt haar advies aan de 

Commissie, de lidstaten en de aanvrager. 

3. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 

behoren gemotiveerde gevallen om 

aanvullende informatie vraagt, kan de in 

lid 1 bedoelde termijn van negen maanden 

worden verlengd. 

3. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 

behoren gemotiveerde gevallen om 

aanvullende informatie vraagt, kan de in 

lid 1 bedoelde termijn van negen maanden 

worden verlengd. 

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 

EFSA een termijn vast waarbinnen die 

aanvullende informatie moet worden 

verstrekt en stelt zij de Commissie in 

kennis van de vereiste aanvullende 

termijn. 

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 

EFSA een termijn vast waarbinnen die 

aanvullende informatie moet worden 

verstrekt en stelt zij de Commissie hiervan 

in kennis. 

Wanneer de Commissie niet binnen acht 

werkdagen na de kennisgeving door de 

EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 

bedoelde termijn van negen maanden 

automatisch met die aanvullende termijn 

verlengd. De Commissie brengt de 

lidstaten op de hoogte van die verlenging. 

Wanneer de Commissie niet binnen acht 

werkdagen na de kennisgeving door de 

EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 

bedoelde termijn van negen maanden 

automatisch met die aanvullende termijn 

verlengd. De Commissie brengt de 

lidstaten op de hoogte van die verlenging. 

4. Wanneer de in lid 3 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 

de EFSA is gezonden, voltooit zij haar 

advies op basis van de reeds verstrekte 

informatie. 

4. Wanneer de in lid 3 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde aanvullende termijn aan 

de EFSA is verstrekt, keurt zij haar advies 

goed op basis van de beschikbare 

informatie. Indien de aanvrager de 

aanvullende informatie niet verstrekt kan 

dit voor de EFSA een reden zijn om een 

negatief advies uit te brengen. 
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5. Wanneer aanvragers op eigen initiatief 

aanvullende informatie verstrekken, 

zenden zij deze aan de Commissie en de 

EFSA. 

5. Wanneer aanvragers op eigen initiatief 

aanvullende informatie verstrekken, 

zenden zij deze aan de Commissie en de 

EFSA. 

In dergelijke gevallen brengt de EFSA 

binnen de in lid 1 bedoelde termijn van 

negen maanden advies uit. 

In dergelijke gevallen brengt de EFSA 

binnen de in lid 1 bedoelde termijn van 

negen maanden advies uit. 

6. De EFSA stelt de in lid 3 bedoelde 

aanvullende informatie aan de Commissie 

en de lidstaten ter beschikking. 

6. De EFSA stelt de in de leden 3 en 5 

bedoelde aanvullende informatie aan de 

Commissie en de lidstaten ter beschikking. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toelating van een nieuwe voedingsmiddel 

en bijwerking van de EU-lijst  

Bijwerking van de EU-lijst 

1. 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: 

1. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

teneinde binnen zes maanden na de datum 

van bekendmaking van het in artikel 10 

bedoelde advies van de EFSA de in artikel 

5 bedoelde EU-lijst bij te werken, rekening 

houdend met: 

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden 

(in voorkomend geval); 

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden; 

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 

recht van de Unie;  

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 

recht van de Unie;  

(c) het advies van de EFSA; (c) het advies van de EFSA; 

(d) andere legitieme factoren die van 

belang zijn voor de aanvraag. 

 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

2. Wanneer de Commissie de EFSA 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, niet om 

advies heeft gevraagd, begint de in lid 1 

bedoelde termijn van negen maanden op 

2. Wanneer de Commissie de EFSA 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, niet om 

advies heeft gevraagd, begint de in lid 1 

bedoelde termijn van zes maanden op de 
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de datum waarop de Commissie een 

geldige aanvraag overeenkomstig artikel 9, 

lid 1, heeft ontvangen. 

datum waarop de Commissie een geldige 

aanvraag overeenkomstig artikel 9, lid 1, 

heeft ontvangen. 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende 
administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor aanvragen 

Uitvoeringshandelingen tot vaststelling 

van administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor aanvragen 

Uiterlijk op ... 24 stelt de Commissie 

uitvoeringshandelingen vast met 

betrekking tot: 

Uiterlijk op ... 24 stelt de Commissie 

uitvoeringshandelingen vast met 

betrekking tot: 

(a) de inhoud, de opstelling en de indiening 

van de in artikel 9, lid 1, bedoelde 

aanvraag; 

(a) de inhoud, de opstelling en de indiening 

van de in artikel 9, lid 1, bedoelde 

aanvraag; 

(b) de regelingen voor de controle van de 

geldigheid van die aanvragen; 

(b) de regelingen voor de controle van de 

geldigheid van die aanvragen; 

(c) het soort informatie dat moet worden 

opgenomen in het in artikel 10 bedoelde 

advies van de EFSA.  

(c) het soort informatie dat moet worden 

opgenomen in het in artikel 10 bedoelde 

advies van de EFSA.  

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

____________________ ____________________ 

24 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

24 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om correcte terminologie te hanteren.  

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Kennisgeving van traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Kennisgeving van traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Een aanvrager die een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land in de Unie 

in de handel wil brengen, stelt de 

Commissie van dat voornemen in kennis. 

In plaats van de in artikel 9 bedoelde 

procedure te volgen kan een aanvrager die 

een traditioneel levensmiddel uit een derde 

land in de Unie in de handel wil brengen, 

ervoor kiezen de Commissie van dat 

voornemen in kennis te stellen. 

In de kennisgeving wordt de volgende 

informatie opgenomen: 

In de kennisgeving wordt de volgende 

informatie opgenomen:  

 
(-a) de naam en het adres van de 

aanvrager; 

(a) de benaming en een beschrijving van 

het traditionele levensmiddel; 

(a) de benaming en een beschrijving van 

het traditionele levensmiddel; 

(b) de samenstelling ervan; (b) de gedetailleerde samenstelling ervan; 

(c) het land van herkomst; (c) het land/de landen van herkomst; 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt; 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt, zoals 

uiteengezet in de in artikel 4 van 

onderhavige verordening bedoelde 

richtsnoeren van de EFSA; 

(e) in voorkomend geval, de 

gebruiksvoorwaarden en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

(e) in voorkomend geval, de voorwaarden 

voor het beoogde gebruik en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure voor traditionele levensmiddelen 

uit derde landen 

Procedure voor kennisgeving van het in de 

handel brengen van traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

1. De Commissie zendt de geldige 

kennisgeving als bedoeld in artikel 13 

1. De Commissie zendt de geldige 

kennisgeving als bedoeld in artikel 13 
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onverwijld door naar de lidstaten en de 

EFSA. 

binnen een maand door naar de lidstaten 

en de EFSA. 

2. Binnen vier maanden na de datum 

waarop de Commissie de geldige aanvraag 

overeenkomstig lid 1 doorzendt, kan een 

lidstaat of de EFSA bij de Commissie een 

met redenen omkleed bezwaar in verband 

met de veiligheid, dat op 

wetenschappelijke bewijzen berust, 

indienen tegen het in de Unie in de handel 

brengen van het betrokken traditionele 

levensmiddel. 

2. Binnen vier maanden na de datum 

waarop de Commissie de geldige aanvraag 

overeenkomstig lid 1 doorzendt, kan een 

lidstaat of de EFSA bij de Commissie een 

met redenen omkleed bezwaar in verband 

met de veiligheid, dat op 

wetenschappelijke bewijzen berust, 

indienen tegen het in de Unie in de handel 

brengen van het betrokken traditionele 

levensmiddel. 

3. De Commissie brengt de lidstaten, de 

EFSA en de aanvrager op de hoogte van 

de uitkomst van de in lid 2 bedoelde 

procedure. 

3. De Commissie brengt de aanvrager op 

de hoogte van eventuele met redenen 

omklede bezwaren in verband met de 

veiligheid zodra de aanvraag is ingediend. 

De lidstaten, de EFSA en de aanvrager 

worden op de hoogte gebracht van de 

uitkomst van de in lid 2 bedoelde 

procedure. 

4. Wanneer niet binnen de in lid 2 

vermelde termijn een met redenen omkleed 

bezwaar in verband met de veiligheid 

overeenkomstig dat lid wordt ingediend, 

laat de Commissie het betrokken 

traditionele levensmiddel tot de markt van 

de Unie toe en werkt zij onverwijld de EU-

lijst bij. 

4. Wanneer niet binnen de in lid 2 

vermelde termijn een met redenen omkleed 

bezwaar in verband met de veiligheid 

overeenkomstig dat lid wordt ingediend, 

werkt de Commissie door middel van een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

artikel 26 bis de EU-lijst binnen een 

maand bij. In de EU-lijst wordt vermeld 

dat het gaat om een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land. In 

voorkomend geval worden bepaalde 

gebruiksvoorwaarden, specifieke 

etiketteringsvoorschriften of voorschriften 

voor monitoring na het in de handel 

brengen vermeld. 

5. Wanneer overeenkomstig lid 2 een met 

redenen omkleed bezwaar in verband met 

de veiligheid, dat op wetenschappelijke 

bewijzen berust, bij de Commissie wordt 

ingediend, laat de Commissie het 

betrokken traditionele levensmiddel niet 

tot de markt toe en werkt zij de EU-lijst 

niet bij. 

5. Wanneer overeenkomstig lid 2 een met 

redenen omkleed bezwaar in verband met 

de veiligheid, dat op wetenschappelijke 

bewijzen berust, bij de Commissie wordt 

ingediend, werkt de Commissie de EU-lijst 

niet bij. 

In dat geval kan de aanvrager een aanvraag 

overeenkomstig artikel 15 bij de 

In dat geval kan de aanvrager een aanvraag 

overeenkomstig artikel 15 bij de 
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Commissie indienen. Commissie indienen. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in artikel 14, lid 5, bedoelde aanvraag 

bevat naast de reeds uit hoofde van 

artikel 13 verstrekte informatie, ook 

gedocumenteerde gegevens over het 

overeenkomstig artikel 14, lid 5, 

ingediende met redenen omklede bezwaar 

in verband met de veiligheid. 

De in artikel 14, lid 5, tweede alinea, 

bedoelde aanvraag bevat naast de reeds uit 

hoofde van artikel 13 verstrekte informatie, 

ook gedocumenteerde gegevens over het 

overeenkomstig artikel 14, lid 5, 

ingediende bezwaar. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen.  

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Advies van het EFSA over een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land 

Advies van het EFSA over een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land 

1. Binnen zes maanden na ontvangst van 

een geldige aanvraag stelt de EFSA haar 

advies vast. 

1. Binnen zes maanden na ontvangst van 

een geldige aanvraag stelt de EFSA haar 

advies vast. 

2. Bij de beoordeling van de veiligheid van 

een traditioneel levensmiddel uit een derde 

land houdt de EFSA er rekening mee: 

2. Bij de beoordeling van de veiligheid van 

een traditioneel levensmiddel uit een derde 

land houdt de EFSA er rekening mee: 

(a) of de geschiedenis van veilig gebruik 

als levensmiddel in een derde land wordt 

gestaafd door betrouwbare gegevens die de 

aanvrager overeenkomstig de artikelen 13 

en 15 heeft verstrekt; 

(a) of de geschiedenis van veilig gebruik 

als levensmiddel in een derde land, zoals 

beschreven in de in artikel 4 van 

onderhavige verordening bedoelde 

richtsnoeren, wordt gestaafd door 

betrouwbare gegevens die de aanvrager 

overeenkomstig de artikelen 13 en 15 heeft 
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verstrekt; 

(b) of de samenstelling van het 

levensmiddel en de gebruiksvoorwaarden 

geen veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie vormen. 

(b) of de samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel en de 

gebruiksvoorwaarden geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie en, in voorkomend 

geval, voor het milieu vormen. 

3. De EFSA zendt haar advies aan de 

Commissie, de lidstaten en de aanvrager. 

3. De EFSA zendt haar advies aan de 

Commissie, de lidstaten en de aanvrager. 

4. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 

behoren gemotiveerde gevallen om 

aanvullende informatie vraagt, kan de in 

lid 1 bedoelde termijn van zes maanden 

worden verlengd. 

4. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 

behoren gemotiveerde gevallen om 

aanvullende informatie vraagt, kan de in 

lid 1 bedoelde termijn van zes maanden 

worden verlengd. 
 

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 

EFSA een termijn vast waarbinnen die 

aanvullende informatie moet worden 

verstrekt en stelt zij de Commissie in 

kennis van de vereiste aanvullende 

termijn. 

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 

EFSA een termijn vast waarbinnen die 

aanvullende informatie moet worden 

verstrekt en stelt zij de Commissie hiervan 

in kennis. 

Wanneer de Commissie niet binnen acht 

werkdagen na de kennisgeving door de 

EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 

bedoelde termijn van zes maanden 

automatisch met die aanvullende termijn 

verlengd. De Commissie brengt de 

lidstaten op de hoogte van die verlenging. 

Wanneer de Commissie niet binnen acht 

werkdagen na de kennisgeving door de 

EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 

bedoelde termijn van zes maanden 

automatisch met die aanvullende termijn 

verlengd. De Commissie brengt de 

lidstaten op de hoogte van die verlenging. 

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 

de EFSA is gezonden, voltooit zij haar 

advies op basis van de reeds verstrekte 

informatie. 

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde aanvullende termijn aan 

de EFSA is verstrekt, voltooit zij haar 

advies op basis van de beschikbare 

informatie. Indien de aanvullende 

informatie niet wordt verstrekt kan dit 

voor de EFSA een reden zijn om een 

negatief advies uit te brengen. 

6. Wanneer aanvragers op eigen initiatief 

aanvullende informatie verstrekken, 

zenden zij deze aan de Commissie en de 

EFSA. 

6. Wanneer aanvragers op eigen initiatief 

aanvullende informatie verstrekken, 

zenden zij deze aan de Commissie en de 

EFSA. 

In dergelijke gevallen brengt de EFSA 

binnen de in lid 1 bedoelde termijn van zes 

maanden advies uit.  

In dergelijke gevallen brengt de EFSA 

binnen de in lid 1 bedoelde termijn van zes 

maanden advies uit.  
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7. De EFSA stelt de aanvullende informatie 

aan de Commissie en de lidstaten ter 

beschikking. 

7. De EFSA stelt de aanvullende informatie 

aan de Commissie en de lidstaten ter 

beschikking. 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toelating van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land en 

bijwerking van de EU-lijst 

Toelating van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land en 

bijwerking van de EU-lijst 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. Geldt niet voor 

de Nederlandse versie. 

 

 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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 EFSA 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 

26 bis een gedelegeerde handeling tot 

toelating van het traditionele levensmiddel 

uit een derde land tot de markt van de Unie 

vast en werkt zij de EU-lijst bij, rekening 

houdend met: 

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden 

(in voorkomend geval); 

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden; 

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 

recht van de Unie;  

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 

recht van de Unie;  

(c) het advies van de EFSA; (c) het advies van de EFSA; 
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(d) andere legitieme factoren die van 

belang zijn voor de aanvraag. 

(d) andere legitieme factoren die van 

belang zijn voor de aanvraag. 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. Uit artikel 6 

blijkt duidelijk dat niet alle voorwaarden altijd van toepassing zijn; daarom zijn de woorden " 

in voorkomend geval " hier overbodig en mogelijk zelfs misleidend. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – alinea’s 1 en 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In afwijking van lid 1 kan de Commissie 

de toelatingsprocedure in elk stadium 

beëindigen en besluiten niet over te gaan 

tot een bijwerking wanneer zij van oordeel 

is dat een dergelijke bijwerking niet 

gerechtvaardigd is. 

In afwijking van lid 1 kan de Commissie 

de toelatingsprocedure in elk stadium 

afbreken en besluiten niet over te gaan tot 

een bijwerking wanneer zij van oordeel is 

dat een dergelijke bijwerking niet 

gerechtvaardigd is. 

Zij houdt in voorkomend geval rekening 

met de standpunten van de lidstaten, het 

advies van de EFSA en andere legitieme 

factoren die van belang zijn voor de 

bijwerking. 

De Commissie houdt in voorkomend geval 

rekening met de standpunten van de 

lidstaten, het advies van de EFSA en 

andere legitieme factoren die van belang 

zijn voor de bijwerking. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De aanvrager kan zijn aanvraag als 3. De aanvrager kan zijn aanvraag als 
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bedoeld in artikel 15 voorafgaand aan de 

vaststelling van het in artikel 16 bedoelde 

advies van de EFSA op elk moment 

intrekken, waarmee de procedure voor de 

toelating van een traditioneel levensmiddel 

uit een derde land en de bijwerking van de 

EU-lijst wordt beëindigd. 

bedoeld in artikel 15 voorafgaand aan de 

vaststelling van het in artikel 16 bedoelde 

advies van de EFSA op elk moment 

intrekken, waarmee de procedure voor de 

toelating van een traditioneel levensmiddel 

uit een derde land en de bijwerking van de 

EU-lijst wordt beëindigd. In dat geval is de 

aanvrager betaling verschuldigd van de 

uitgaven die de EFSA gedaan heeft ten 

behoeve van de behandeling van de 

aanvraag. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De artikelen 9 en 12 zijn van toepassing 

voor het schrappen van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land van de 

EU-lijst en voor het toevoegen, schrappen 

of wijzigen van de voorwaarden, 

specificaties of beperkingen die verbonden 

zijn aan de opname van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land in de EU-

lijst. 

De artikelen 9 en 12 zijn van toepassing 

voor het schrappen van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land van de 

EU-lijst en voor het toevoegen, schrappen 

of wijzigen van de specificaties, 

gebruiksvoorwaarden, aanvullende 

specifieke etiketteringsvoorschriften of 

voorschriften voor monitoring na het in 

de handel brengen die verbonden zijn aan 

de opname van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land in de EU-

lijst. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen.  

 

 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende 

administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende 

administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Uiterlijk op ...25  stelt de Commissie 

uitvoeringshandelingen vast met 

betrekking tot: 

Uiterlijk op ... 25 stelt de Commissie 

uitvoeringshandelingen vast met 

betrekking tot: 

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag; 

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag, op basis van EFSA-

richtsnoeren, met inbegrip van een 

nauwkeurige en volledige lijst van 

documenten die vereist zijn voor het 

opstellen en indienen van een geldige 

kennisgeving of aanvraag; 

(b) de regelingen voor de controle van de 

geldigheid van die kennisgevingen en 

aanvragen; 

(b) de regelingen voor de controle van de 

geldigheid van die kennisgevingen en 

aanvragen; 

(c) de procedurele stappen voor de 

uitwisseling van informatie met de 

lidstaten en de EFSA met het oog op de 

indiening van met redenen omklede 

bezwaren in verband met de veiligheid als 

bedoeld in artikel 14, leden 2, 4 en 5; 

(c) de procedurele stappen voor de 

uitwisseling van informatie met de 

lidstaten en de EFSA met het oog op de 

indiening van met redenen omklede 

bezwaren in verband met de veiligheid als 

bedoeld in artikel 14, leden 2, 4 en 5; 

(d) het soort informatie dat moet worden 

opgenomen in het in artikel 16 bedoelde 

advies van de EFSA. 

(d) het soort informatie dat moet worden 

opgenomen in het in artikel 16 bedoelde 

advies van de EFSA. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld.  

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld.  

____________________ ____________________ 

25 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

25 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om correcte terminologie te hanteren. 
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Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde verlengde termijn is 

ontvangen, handelt de Commissie op basis 

van de reeds verstrekte informatie. 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde verlengde termijn is 

ontvangen, onderbreekt de Commissie het 

vergunningsproces. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verlenging van termijnen Ad-hocverlenging van termijnen 

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 

Commissie de in artikel 10, lid 1, 

artikel 11, lid 1 of 2, artikel 16, lid 1, en 

artikel 17, lid 1, vermelde termijnen uit 

eigen beweging of, in voorkomend geval, 

op verzoek van de EFSA verlengen 

wanneer de aard van de aangelegenheid 

daartoe aanleiding geeft.  

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 

Commissie de in artikel 10, lid 1, 

artikel 11, lid 1 of 2, artikel 16, lid 1, en 

artikel 17, lid 1, vermelde termijnen uit 

eigen beweging of, in voorkomend geval, 

op verzoek van de EFSA verlengen 

wanneer de aard van de aangelegenheid 

aanleiding geeft tot een passende 

verlenging.  

 

In dergelijke gevallen stelt de Commissie 

de lidstaten en de aanvrager in kennis van 

deze verlenging en van de redenen ervoor. 

In dergelijke gevallen stelt de Commissie 

de aanvrager en de lidstaten in kennis van 

deze verlenging en van de redenen die deze 

verlenging rechtvaardigen. 

Motivering 

In het algemeen geldt dat verlengingen een uitzondering moeten vormen en passend moeten 

zijn. De aanvrager dient als eerste in kennis te worden gesteld van de verlenging. 

 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 bis 

 Afstemmen van termijnen op 

Verordening(EG) 1924/2006 

 Indien een aanvrager om 

gegevensbescherming overeenkomstig 

artikel 24 van onderhavige verordening 

en artikel 21 van Verordening (EG) 

1924/2006 verzoekt, kan de Commissie de 

in artikel 10, lid 1, artikel 11, lid 1 of 2, 

artikel 16, lid 1, en artikel 17, lid 1, 

vermelde termijnen aanpassen aan de 

termijnen in Verordening (EG) 

1924/2006, zodat de twee 

gegevensbeschermingstermijnen parallel 

lopen. In dergelijke gevallen wordt de 

aanvrager geraadpleegd alvorens de 

Commissie een besluit neemt over het 

afstemmen van de termijnen. 

 Naast het afstemmen van de 

beschermingstermijnen voor intellectuele 

eigendom moeten waar mogelijk ook de 

procedures met betrekking tot de 

beoordeling en toelating van 

gezondheidsclaims en nieuwe 

voedingsmiddelen worden 

gesynchroniseerd, zodat de markt voor dit 

soort producten soepel functioneert en de 

aanvragers afdoende bescherming 

genieten. 

 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vertrouwelijkheid van de aanvraag tot 

bijwerking van de EU-lijst 

Vertrouwelijkheid van de aanvraag tot 

bijwerking van de EU-lijst 



 

PE537.480v03-00 66/144 RR\1042297NL.doc 

NL 

1. Aanvragers kunnen vragen om 

vertrouwelijke behandeling van bepaalde 

informatie die zij uit hoofde van deze 

verordening verstrekken, wanneer 

openbaarmaking van die informatie hun 

concurrentiepositie aanzienlijk zou kunnen 

schaden.  

1. Aanvragers kunnen vragen om 

vertrouwelijke behandeling van bepaalde 

informatie die zij uit hoofde van deze 

verordening verstrekken, wanneer 

openbaarmaking van die informatie hun 

concurrentiepositie zou kunnen schaden.  

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 

geven de aanvragers aan voor welke van de 

verstrekte informatie zij een vertrouwelijke 

behandeling wensen en verstrekken zij alle 

informatie die noodzakelijk is om hun 

verzoek om vertrouwelijke behandeling te 

onderbouwen. In dergelijke gevallen 

moeten verifieerbare redenen worden 

aangevoerd. 

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 

geven de aanvragers aan voor welk deel 

van de verstrekte informatie zij een 

vertrouwelijke behandeling wensen en 

verstrekken zij alle informatie die 

noodzakelijk is om hun verzoek om 

vertrouwelijke behandeling te 

onderbouwen. In dergelijke gevallen 

moeten verifieerbare redenen worden 

aangevoerd. 

3. Na kennis te hebben genomen van het 

standpunt van de Commissie over het 

verzoek kunnen de aanvragers hun 

aanvraag binnen drie weken intrekken om 

de vertrouwelijkheid van de verstrekte 

informatie te behouden. 

3. Nadat het standpunt van de Commissie 

over het verzoek is meegedeeld, wordt 

gedurende een periode van drie weken 

vertrouwelijkheid gehandhaafd voor het 

geval de aanvrager besluit zijn aanvraag 

in te trekken. 

De vertrouwelijkheid wordt tot het einde 

van die termijn gewaarborgd. 

 

4. Na het verstrijken van de in lid 3 

bedoelde termijn kan de Commissie, na 

raadpleging van de aanvragers, besluiten 
welke informatie vertrouwelijk kan 

blijven; als een besluit is genomen, stelt zij 

de lidstaten en de aanvragers daarvan in 

kennis.  

4. Na het verstrijken van de in lid 3 

bedoelde termijn besluit de Commissie, 

indien de aanvrager zijn aanvraag niet 

heeft ingetrokken, na grondige toetsing 

van het verzoek van de aanvrager welke 

delen van de informatie vertrouwelijk 

blijven; als een besluit is genomen, stelt zij 

de lidstaten en de aanvrager daarvan in 

kennis. 

De volgende informatie wordt echter niet 

vertrouwelijk behandeld: 

De volgende informatie wordt echter niet 

vertrouwelijk behandeld: 

(a) de naam en het adres van de aanvrager; (a) de naam en het adres van de aanvrager; 

(b) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

(b) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

(c) voorgesteld gebruik van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

(c) voorgestelde gebruiksvoorwaarden 

voor het nieuwe voedingsmiddel; 

(d) een samenvatting van de door de 

aanvrager ingediende studies; 

(d) een samenvatting van de door de 

aanvrager ingediende studies; 
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(e) indien van toepassing, de 

analysemethode(n). 

(e) de resultaten van de studies die zijn 

uitgevoerd om de veiligheid van het 

voedingsmiddel aan te tonen; 

 (e bis) ieder verbod dat of iedere 

beperking die door een derde land met 

betrekking tot het voedingsmiddel is 

opgelegd. 

 De Commissie houdt een lijst van 

aanvragen bij, waarin van elke aanvraag 

de informatie zoals bedoeld onder de 

punten (a) tot en met (e bis) van de tweede 

alinea wordt vermeld. De Commissie stelt 

die lijst desgewenst ter beschikking. 

5. De Commissie, de lidstaten en de EFSA 

nemen de nodige maatregelen om de door 

hen uit hoofde van deze verordening 

ontvangen informatie op passende wijze 

vertrouwelijk te behandelen 

overeenkomstig lid 4, met uitzondering van 

informatie die openbaar moet worden 

gemaakt om de menselijke gezondheid te 

beschermen. 

5. De Commissie, de lidstaten en de EFSA 

nemen de nodige maatregelen om de door 

hen uit hoofde van deze verordening 

ontvangen informatie op passende wijze 

vertrouwelijk te behandelen 

overeenkomstig lid 4, met uitzondering van 

informatie die openbaar moet worden 

gemaakt om de menselijke gezondheid of 

het milieu te beschermen. 

6. Wanneer een aanvrager zijn aanvraag 

intrekt of heeft ingetrokken, maken de 

Commissie, de lidstaten en de EFSA geen 

vertrouwelijke informatie, met inbegrip 

van informatie over de vertrouwelijkheid 

waarvan de Commissie en de aanvrager 

van mening verschillen, openbaar. 

6. Wanneer een aanvrager zijn aanvraag 

intrekt of heeft ingetrokken, maken de 

Commissie, de lidstaten en de EFSA geen 

vertrouwelijke informatie, met inbegrip 

van informatie over de vertrouwelijkheid 

waarvan de Commissie en de aanvrager 

van mening verschillen, openbaar. 

7. De toepassing van de leden 1 tot en met 

6 laat de uitwisseling van informatie over 

de aanvraag tussen de Commissie, de 

lidstaten en de EFSA onverlet. 

7. De toepassing van de leden 1 tot en met 

6 laat de uitwisseling van informatie over 

de aanvraag tussen de Commissie, de 

lidstaten en de EFSA onverlet. 

8. De Commissie kan door middel van 

uitvoeringshandelingen 

uitvoeringsbepalingen voor de leden 1 tot 

en met 6 vaststellen. 

8. De Commissie kan door middel van 

uitvoeringshandelingen 

uitvoeringsbepalingen voor de leden 1 tot 

en met 6 vaststellen. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 23 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan om redenen van 

voedselveiligheid en rekening houdend 

met het advies van de EFSA voor een 

nieuw voedingsmiddel een verplichting 

betreffende monitoring na het in de handel 

brengen opleggen om te waarborgen dat 

het toegelaten nieuwe voedingsmiddel 

binnen veilige grenzen wordt gebruikt. 

1. De Commissie legt om redenen van 

voedselveiligheid en in overeenstemming 

met het voorzorgsbeginsel voor alle 

nieuwe voedingsmiddelen een verplichting 

betreffende monitoring na het in de handel 

brengen op, rekening houdend met het 

advies van de EFSA aangaande de 

vereiste termijn, om te waarborgen dat het 

toegelaten nieuwe voedingsmiddel binnen 

veilige grenzen wordt gebruikt. 

Motivering 

De consumptie van een nieuw voedingsmiddel kan een risico inhouden voor de menselijke 

gezondheid. De verplichting om alle nieuwe voedingsmiddelen te monitoren die in de handel 

zijn gebracht vormt een waarborg dat nieuwe voedingsmiddelen die worden toegelaten veilig 

genoeg en niet schadelijk zijn, hetgeen ook het consumentenvertrouwen zal versterken. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 bis 

 Aanvullende informatievereisten 

 Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven die een nieuw 

voedingsmiddel in de handel hebben 

gebracht stellen de Commissie 

onmiddellijk op de hoogte van alle 

informatie die hen bekend is met 

betrekking tot: 

 a) alle nieuwe wetenschappelijke of 

technische informatie die van invloed zou 

kunnen zijn op de beoordeling van de 

veiligheid van het gebruik van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

 b) verboden of beperkingen die zijn 
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opgelegd door een derde land waar het 

nieuwe voedingsmiddel in de handel 

wordt gebracht. 

 De Commissie stelt deze informatie 

beschikbaar aan de lidstaten. 

Motivering 

 Aanvullende informatievereisten en voorschriften inzake monitoring na het in de handel 

brengen dienen afzonderlijk te worden behandeld. 

 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 ter 

 Grenswaarden voor de migratie van 

bestanddelen van materialen die met 

levensmiddelen in contact komen 

 De verpakking van nieuwe 

voedingsmiddelen dient te voldoen aan de 

normen die zijn vastgelegd in 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om 

met levensmiddelen in contact te komen. 

Daar waar grenswaarden voor de migratie 

van bepaalde bestanddelen of groepen van 

bestanddelen in of op levensmiddelen 

worden vastgesteld overeenkomstig artikel 

5 van deze verordening, dient specifiek 

aandacht te worden besteed aan 

materialen die bestemd zijn om met 

levensmiddelen in contact te komen en die 

gemaakt zijn van nanomaterialen, of deze 

bevatten. Uiterlijk (twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening) 

presenteert de Commissie een verslag aan 

het Europees Parlement en de Raad over 

de aanpak van het vraagstuk van 

nanomaterialen in materialen die bestemd 

zijn om met levensmiddelen in contact te 

komen. In dat verslag wordt onder andere 
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uitgewerkt welke testmethoden nodig zijn 

om te bepalen of het gebruik van 

nanomaterialen in materialen die bestemd 

zijn om met levensmiddelen in contact te 

komen veilig is, of deze al dan niet moeten 

worden toegestaan, en welke 

grenswaarden aan de migratie ervan 

moeten worden gesteld. 

Motivering 

Aangezien deze verordening onder andere nanomaterialen in voedingsmiddelen betreft, is het 

van belang dat ook het vraagstuk van nanodeeltjes die ongewild in voedsel terecht kunnen 

komen hierin aan de orde komt. Er is dringend actie geboden, omdat er tot op heden geen 

gerichte wetgeving bestaat, en er ofwel geen eisen bestaan ten aanzien van testmethoden, 

ofwel ontoereikende testmethoden worden gebruikt. 

 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 quater 

 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 
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bedoelde redenen zo spoedig mogelijk en 

neemt de nodige maatregelen. De lidstaat 

die het in lid 1 bedoelde besluit heeft 

genomen, kan dit besluit handhaven tot 

het tijdstip van inwerkingtreding van deze 

maatregelen. 

Motivering 

Deze bepaling is overgenomen uit de huidige wetgeving (Verordening (EG) nr. 258/97), en 

maakt tevens deel uit van het standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing uit 

2010. 

 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toelatingsprocedure in geval van 

gegevensbescherming 

Toelatingsprocedure in geval van 

gegevensbescherming 

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 

van passende en controleerbare informatie 

in de in artikel 9, lid 1, bedoelde aanvraag 

kan worden besloten dat recentelijk 

ontwikkelde wetenschappelijke bewijzen 

of wetenschappelijke gegevens ter 

ondersteuning van de aanvraag gedurende 

vijf jaar vanaf de datum van toelating en 

opname van het nieuwe voedingsmiddel in 

de EU-lijst niet zonder toestemming van de 

eerdere aanvrager voor een andere 

aanvraag mogen worden gebruikt. 

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 

van passende en controleerbare informatie 

in de in artikel 9, lid 1, bedoelde aanvraag 

kan worden besloten dat recentelijk 

ontwikkelde wetenschappelijke bewijzen 

of wetenschappelijke gegevens ter 

ondersteuning van de aanvraag gedurende 

zeven jaar vanaf de datum van toelating 

van het nieuwe voedingsmiddel niet zonder 

toestemming van de oorspronkelijke 

aanvrager voor een andere aanvraag mogen 

worden gebruikt. 

2. De gegevensbescherming wordt 

verleend als aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:  

2. De gegevensbescherming wordt door de 

Commissie verleend als aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

(a) de eerdere aanvrager heeft ten tijde van 

de eerste aanvraag aangegeven dat de 

recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke 

bewijzen of wetenschappelijke gegevens 

door eigendomsrechten beschermd waren; 

(a) de oorspronkelijke aanvrager heeft ten 

tijde van de eerste aanvraag aangegeven 

dat de recentelijk ontwikkelde 

wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens door 

eigendomsrechten beschermd waren; 
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(b) de eerdere aanvrager had ten tijde van 

de eerste aanvraag het exclusieve recht om 

naar de door eigendomsrechten 

beschermde wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens te verwijzen; 

en 

(b) de oorspronkelijke aanvrager kan 

aantoonbaar bewijzen dat hij ten tijde van 

de eerste aanvraag eigenaar was van de 

door eigendomsrechten beschermde 

wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens; en 

(c) het nieuwe voedingsmiddel had niet 

kunnen worden toegelaten indien de 

eerdere aanvrager de door 

eigendomsrechten beschermde 

wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens niet had 

verstrekt. 

(c) het nieuwe voedingsmiddel had niet 

kunnen worden toegelaten indien de 

oorspronkelijke aanvrager de door 

eigendomsrechten beschermde 

wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens niet had 

verstrekt. 

De eerdere aanvrager mag echter met een 

volgende aanvrager overeenkomen dat de 

wetenschappelijke bewijzen en 

wetenschappelijke gegevens mogen 

worden gebruikt. 

De oorspronkelijke aanvrager mag echter 

met een volgende aanvrager overeenkomen 

dat de wetenschappelijke bewijzen en 

wetenschappelijke gegevens mogen 

worden gebruikt. 

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 

op kennisgevingen en aanvragen 

betreffende het in de Unie in de handel 

brengen van traditionele levensmiddelen 

uit derde landen. 

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 

op kennisgevingen en aanvragen 

betreffende het in de Unie in de handel 

brengen van traditionele levensmiddelen 

uit derde landen. 

 3 bis. Om herhaling van onderzoek met 

gewervelde dieren te voorkomen, mag een 

latere aanvrager verwijzen naar studies 

met gewervelde dieren of andere studies 

waarmee het doen van dierproeven wordt 

voorkomen. De eigenaar van de gegevens 

mag voor het gebruik ervan een passende 

compensatie vragen. 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het feit dat het nieuwe voedingsmiddel 

tijdens de termijn van 

gegevensbescherming uitsluitend door de 

aanvrager, als bedoeld onder c), in de Unie 

in de handel mag worden gebracht, tenzij 

een volgende aanvrager een toelating voor 

(d) het feit dat het nieuwe voedingsmiddel 

tijdens de termijn van 

gegevensbescherming uitsluitend door de 

aanvrager, als bedoeld onder c), in de Unie 

in de handel mag worden gebracht, tenzij 

een volgende aanvrager een toelating voor 
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het nieuwe voedingsmiddel verkrijgt 

zonder naar de door de eerdere aanvrager 

als zodanig aangewezen door 

eigendomsrechten beschermde 

wetenschappelijke gegevens of 

wetenschappelijke gegevens te verwijzen, 

of met instemming van de eerdere 

aanvrager; 

het nieuwe voedingsmiddel verkrijgt 

zonder naar de door de eerdere aanvrager 

als zodanig aangewezen door 

eigendomsrechten beschermde 

wetenschappelijke gegevens of 

wetenschappelijke gegevens te verwijzen, 

of met instemming van de oorspronkelijke 

aanvrager; 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens die 

overeenkomstig artikel 24 worden 

beschermd of waarvoor de 

beschermingstermijn krachtens dat artikel 

is afgelopen, mogen niet opnieuw worden 

beschermd. 

2. Voor wetenschappelijke bewijzen of 

wetenschappelijke gegevens die 

overeenkomstig artikel 24 worden 

beschermd of waarvoor de 

beschermingstermijn krachtens dat artikel 

is afgelopen, mag niet opnieuw 

bescherming gelden. 

Motivering 

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. 

 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 6 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Sancties en comitéprocedure Sancties en algemene bepalingen 
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Amendement  90 

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 delegatie van de bevoegdheid, 

bedoeld in artikel 4, lid 3, artikel 9, lid 3, 

artikel 11, lid 1, artikel 14, lid 4, en 

artikel 17, lid 1, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van zeven jaar 

met ingang van …*. De Commissie stelt 

uiterlijk negen maanden voor het einde 

van de termijn van zeven jaar een verslag 

op over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

verlengd met termijnen van dezelfde duur, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

uiterlijk drie maanden voor het einde van 

elke termijn tegen die verlenging bezwaar 

maakt. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 4, lid 3, artikel 9, lid 3, 

artikel 11, lid 1, artikel 14, lid 4, en artikel 

17, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

te allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

besluit treedt in werking op de dag na die 

van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

op een in dat besluit bepaalde 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 
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Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 

artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 1, artikel 14, 

artikel 4, en artikel 17, lid 1, vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement 

noch de Raad binnen een termijn van 

twee maanden na de datum van 

kennisgeving van die handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als 

de Raad de Commissie voor het 

verstrijken van die termijn heeft 

meegedeeld geen bezwaar te zullen 

maken. Die termijn wordt op initiatief van 

het Europees Parlement of de Raad met 

twee maanden verlengd. 

 __________________ 

 *PB: gelieve de datum van de 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 

Schrappen  

Wanneer het advies van het comité via 

een schriftelijke procedure dient te 

worden verkregen, wordt die procedure 

zonder gevolg beëindigd indien, binnen de 

termijn voor het uitbrengen van het 

advies, door de voorzitter van het comité 

daartoe wordt besloten of door een 

eenvoudige meerderheid van de leden van 

het comité daarom wordt verzocht. 
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Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het comité brengt uiterlijk zes maanden 

na vaststelling van het voorstel zoals 

bedoeld in artikel 11, lid 1, en artikel 17, 

lid 1, zijn advies uit. 

Motivering 

De voorgestelde termijn leidt ertoe dat de doelstelling om binnen een redelijke termijn (18 

maanden) een beslissing te nemen niet kan worden verwezenlijkt. Met deze wijziging wordt 

beoogd een maximum te stellen aan de termijn waarbinnen het comité zijn advies moet 

uitbrengen. Ter vergelijking: voor de gecentraliseerde toelating van geneesmiddelen moeten 

de eerste opmerkingen binnen 22 dagen schriftelijk worden ingediend. 

 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alle uit hoofde van artikel 4 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 bij een 

lidstaat ingediende aanvragen om een 

nieuw voedingsmiddel in de Unie in de 

handel te brengen waarover vóór ... 27nog 

geen definitief besluit is genomen, gelden 

als aanvragen uit hoofde van deze 

verordening. 

1. Alle uit hoofde van artikel 4 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 bij een 

lidstaat ingediende aanvragen om een 

nieuw voedingsmiddel in de Unie in de 

handel te brengen waarover vóór ... 27nog 

geen definitief besluit is genomen, gelden 

als aanvragen uit hoofde van deze 

verordening. 

__________________ __________________ 

27 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

27 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 12 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 29 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie kan door middel van 

uitvoeringshandelingen 

overgangsmaatregelen voor de toepassing 

van de leden 1 en 2 vaststellen. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

3. De Commissie kan door middel van 

gedelegeerde handelingen 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 

van de leden 1 en 2 vaststellen. Die 

gedelegeerde handelingen worden 

overeenkomstig artikel 26 bis vastgesteld. 

Motivering 

Gewijzigd met het oog op de consistentie. 

 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 29 bis 

 Tot aan de datum van inwerkingtreding 

van wetgeving inzake voedingsmiddelen 

afkomstig van gekloonde dieren en hun 

nakomelingen, wordt bij dergelijke 

voedingsmiddelen die op de markt van de 

Unie worden gebracht 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. 

Motivering 

Er zijn gerichte maatregelen nodig om een leemte in de regelgeving te voorkomen. 
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Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 29 ter 

 Verslaglegging 

 Uiterlijk op ...* brengt de Commissie aan 

het Europees Parlement en de Raad 

verslag uit over de tenuitvoerlegging van 

deze verordening, waarbij met name 

aandacht wordt besteed aan het effect van 

de nieuwe vereenvoudigde procedure op 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen. 

 _____________ 

 *PB: gelieve datum in te voegen: vijf jaar 

na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze verordening is van toepassing met 

ingang van ….28 . 

Deze verordening is van toepassing met 

ingang van ….28 . 

__________________ __________________ 

28 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

28 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 12 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage 

 EU-lijst van toegelaten nieuwe 

voedingsmiddelen en traditionele 

levensmiddelen uit derde landen en 

gebruiksvoorwaarden 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 
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TOELICHTING 

Achtergrond 

De voorschriften van de Unie voor nieuwe voedingsmiddelen zijn op 15 mei 1997 vastgesteld 

en gelden sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees 

Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie. Exploitanten 

van levensmiddelenbedrijven, belanghebbenden uit de bedrijfstak en beleidsvormers in de 

instellingen van de Unie erkennen dat voor nieuwe voedingsmiddelen of 

levensmiddeleningrediënten een vergunning moet worden afgegeven voordat zij op de markt 

komen, teneinde het hoge beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en van de 

consumentenbelangen te kunnen handhaven dat de Europese burgers inmiddels verwachten.  

Toch had niemand de enorme wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen 

voorzien die zich sindsdien in de levensmiddelensector hebben voorgedaan en die de vraag 

opwerpen of de bestaande definitie van nieuwe voedingsmiddelen in Verordening (EG) nr. 

258/97 nog wel adequaat is. Sinds de verordening van kracht werd is er een groot scala aan 

nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten ontwikkeld, waaronder levensmiddelen die 

micro-organismen, schimmels of algen bevatten, daaruit bestaan of daaruit geproduceerd zijn, 

of levensmiddelen met een doelbewust gewijzigde primaire molecuulstructuur. De bestaande 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen dekt deze soorten voedingsmiddelen en 

voedselingrediënten niet.  

Er is dus duidelijk een herziening nodig van de definitie die in de verordening is opgenomen. 

In 2008 is een poging gedaan om de verordening via een Commissievoorstel aan te passen. 

Ondanks het feit dat er in de fase van het bemiddelingscomité grote overeenstemming 

bestond, bleek het in de handel brengen van voedingsmiddelen op basis van gekloonde dieren 

uiteindelijk te controversieel om tot een politiek akkoord te kunnen komen. In december 2013 

kwam de Commissie met een nieuw voorstel om de bestaande verordening te herzien, mét de 

punten waarover tijdens de fase van het bemiddelingscomité overeenstemming was bereikt, 

maar zonder het onderwerp klonen, met betrekking waartoe de Commissie besloot twee 

afzonderlijke voorstellen voor te leggen. 

Een duidelijk toepassingsgebied en een heldere definitie van wat een nieuw voedingsmiddel 

uitmaakt zijn dus zaken die nog moeten worden geregeld. Dit is echter niet de enige kwestie 

die nadere aandacht behoeft. Afgezien van toepassingsgebied en definitie moet worden 

nagegaan of het stroomlijnen van de toelatingsprocedure via de voorstellen van de Commissie 

wel mogelijk is, en of de bepalingen inzake gegevensbescherming volstaan om innovatie en 

concurrentievermogen in de Europese levensmiddelensector te stimuleren. 

De drie belangrijkste thema's, namelijk de definitie, het stroomlijnen van de 

toelatingsprocedure en degelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, vormen geen 

uitputtende lijst maar zijn voor uw rapporteur de grootste punten van zorg wat betreft het 

Commissievoorstel, en daarmee de kern van zijn amendementen. 

 

Voorwerp, doel en toepassingsgebied 

Doel van Verordening (EG) nr. 258/97 was de invoering van een veiligheidsbeoordeling 

voorafgaand aan het in de handel brengen van bepaalde nauw omlijnde categorieën producten, 

zodat nieuwe voedingsmiddelen die in de handel worden gebracht, geen negatieve gevolgen 

zouden hebben voor de menselijke gezondheid, de belangen van de consument en de werking 

van de interne markt. De verordening hield ook in dat nieuwe samenstellingen van 

levensmiddelen met behulp van bestaande ingrediënten die na 15 mei 1997 op de markt 
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kwamen, niet onnodig door de verordening over nieuwe voedingsmiddelen zouden worden 

gehinderd.  

Het nieuwe voorstel van de Commissie handhaaft de bepaling dat een nieuw voedingsmiddel 

een voedingsmiddel of levensmiddeleningrediënt is dat in de handel wordt gebracht en dat 

niet vóór de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 258/97 in significante 

mate binnen de Unie voor menselijke voeding is gebruikt. Het belangrijke verschil in het 

nieuwe voorstel is dat de duidelijk omlijnde categorieën van wat een nieuw voedingsmiddel 

uitmaakt, zijn geschrapt. De categorieën die nu genoemd worden, gelden alleen bij wijze van 

voorbeeld en vormen geen uitputtende lijst van nieuwe voedingsmiddelen. 

Na uitvoerig overleg met lokale producenten, deskundigen uit de sector en exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven is duidelijk gebleken dat de voorgestelde definitie absoluut 

onbevredigend is, aan rechtszekerheid te wensen overlaat en uiteindelijk geen helderheid 

schept omtrent het toepassingsgebied en de definitie van een 'nieuw voedingsmiddel' – een 

essentiële doelstelling van de nieuwe voorstellen van de Commissie. Hoewel het 

prijzenswaardig is dat de Commissie ernaar streeft het concept van 'nieuw voedingsmiddel' uit 

te breiden zodat dit alle vormen van levensmiddeleninnovatie dekt, heeft het verwijderen van 

de categorieën tot grote onrust geleid en vragen veel belanghebbenden zich af of de definitie 

met terugwerkende kracht zal gelden voor alle individuele voedingsmiddelen die sinds 15 mei 

1997 in de handel zijn gebracht, en of dergelijke producten mogelijk kunnen worden 

aangevochten door lidstaten of door hun eigen commerciële concurrenten. 

Weliswaar waren alle belanghebbende partijen in de levensmiddelensector het erover eens dat 

de nieuwe definitie niet werkbaar zou zijn, maar de meningen over wat hiervoor in de plaats 

zou moeten komen, liepen uiteen. Gezien de noodzaak om de wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen in de levensmiddelensector te erkennen en de rechtszekerheid 

te verbeteren, acht uw rapporteur het de meest verstandige aanpak om opnieuw categorieën 

van nieuwe voedingsmiddelen op te nemen, in een geactualiseerde vorm en met het doel om 

de verordening over nieuwe voedingsmiddelen geschikt te maken voor nog niet voorzienbare 

toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. 

Daarom heeft uw rapporteur amendementen ingediend om opnieuw categorieën 

voedingsmiddelen in de verordening op te nemen en nieuwe categorieën toe te voegen voor 

voedingsmiddelen met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur, 

voedingsmiddelen die micro-organismen, schimmels of algen bevatten, daaruit bestaan of 

daaruit geproduceerd zijn, en nieuwe voedingsmiddelen die planten of dieren bevatten, daaruit 

bestaan of daaruit geproduceerd zijn, teneinde de verordening aan te passen aan de 

technologische vooruitgang en aan nieuwe soorten voedingsmiddelen die in de Unie op de 

markt worden gebracht.  

 

Stroomlijnen van de toelatingsprocedure 

De Commissie noemt als een van haar doelstellingen in het nieuwe voorstel het 

vereenvoudigen en stroomlijnen van het regelgevingsproces, zodat de administratieve 

rompslomp voor aanvragers, nationale autoriteiten en de Commissie zelf wordt 

teruggedrongen. 

De huidige procedure voor toelating voorafgaand aan het in de handel brengen is bekritiseerd 

vanwege de kosten en de duur ervan: uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld drie jaar duurt 

voordat de aanvraag voor een nieuw voedingsmiddel wordt gehonoreerd. Het feit dat 

aanvragen zowel via de betrokken nationale autoriteiten als de Commissie moeten lopen 

vormt een onnodige verdubbeling van de tijd en middelen die aan elke aanvraag moeten 

worden besteed.  
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De Commissie heeft terecht erkend dat de grote vertragingen bij de procedure en de kosten 

die aan het indienen van een aanvraag verbonden zijn een belemmering voor innovatie en 

voor de deelname van kmo's zijn gaan vormen. Het streven naar centralisering en 

stroomlijnen van de toelatingsprocedure is een goede zaak, maar uw rapporteur vreest dat de 

Commissievoorstellen niet ver genoeg gaan wat betreft de lengte van de procedure waarmee 

de aanvragers te maken krijgen.  

Uw rapporteur heeft daar amendementen geïntroduceerd waar de aanvraagprocedure wellicht 

efficiënter kan worden als de termijnen voor de verschillende fasen van de aanvraagprocedure 

genoemd dan wel ingekort worden. Zo dient de Commissie bijvoorbeeld, als zij een advies 

van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aanvraagt, binnen een maand een 

geldige aanvraag inzake een nieuw voedingsmiddel aan de EFSA te doen toekomen, in plaats 

van binnen een niet nader genoemde termijn. Ook acht de rapporteur een vermindering van 

het aantal maanden waarbinnen de Commissie een ontwerp van uitvoeringshandeling moet 

voorleggen aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, nodig om 

de procedure minder tijdrovend te maken.  

De invoering van deze termijnen zal niet alleen de toelating doeltreffender maken, maar biedt 

tevens grotere zekerheid voor zowel de aanvragers als de lidstaten en de Commissie. De aldus 

gewijzigde voorstellen bieden de Commissie en de EFSA bovendien een zekere flexibiliteit, 

waardoor de termijnen kunnen worden verlengd als dit in de loop van de aanvraagprocedure 

nodig blijkt. Een dergelijke verlenging moet niettemin een uitzondering blijven. 

 

Gegevensbescherming  
Hoewel een gestroomlijnde toelatingsprocedure de kosten voor aanvragers ongetwijfeld zal 

verminderen, is het een streven dat onherroepelijk aanzienlijk kosten zal meebrengen, met 

name als de aanvrager nieuwe productietechnieken of nieuwe wetenschappelijke methodes 

heeft ontwikkeld, en al helemaal als hij de relevante gegevens heeft moeten verzamelen om te 

voldoen aan de bepaling inzake de "geschiedenis van veilig gebruik" die voor traditionele 

voedingsmiddelen uit derde landen geldt.  

De investeringen van aanvragers moeten dan ook naar behoren worden beschermd, willen 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden aangemoedigd om concurrentievermogen 

en innovatie in de sector te verbeteren. Volgens de voorstellen van de Commissie kan een 

aanvrager vijf jaar gegevensbescherming krijgen voor innoverende producten. Een degelijke 

regeling inzake gegevensbescherming is nodig als tegenwicht voor de door de Commissie in 

het leven geroepen generieke toelatingsprocedure, waarbij een vergunning voor een nieuw 

voedingsmiddel de concurrentie het recht geeft vergelijkbare voedingsmiddelen en 

voedselingrediënten in de handel te brengen.  

De overstap van "materiële gelijkwaardigheid" in de huidige verordening naar generieke 

toelating in het nieuwe voorstel biedt ruimte om innovatie te stimuleren. Niettemin vormt het 

voorstel in zijn huidige vorm een bedreiging van de vaak uiterst waardevolle bijdrage die de 

samenwerking tussen wetenschappers in onderzoeksinstituten of universiteiten en aanvragers 

oplevert. Indien er studies in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd dient er net als 

in de Verenigde Staten gegevensbescherming te worden verleend, teneinde positieve 

arbeidsbetrekkingen aan te moedigen en niet te verhinderen. 

Daarnaast is bij de herziening van de door de Commissie in 2008 uitgevoerde 

effectbeoordeling voor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

gebleken dat er sprake is van een mogelijke tegenstrijdigheid tussen Verordening (EG) nr. 

258/97 en Verordening (EG( nr. 1924/2006, volgens welke een aanvrager om toelating van 

een nieuw voedingsmiddel en van een gezondheidsclaim voor dat voedingsmiddel kan 
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verzoeken, en gegevensbescherming volgens beide verordeningen gerechtvaardigd is. Hoewel 

het niet de bedoeling van onderhavig voorstel is om Verordening (EG) nr. 1924/2006 te 

wijzigen, is uw rapporteur van oordeel dat de Commissie alles in het werk zou moeten stellen 

om in dergelijke gevallen de aanvragen parallel te behandelen, zodat de aanvrager die volgens 

de ene verordening een toelating verkrijgt, niet volgens de andere met grote vertraging 

geconfronteerd wordt.  

De behoefte aan een degelijke regeling voor gegevensbescherming mag niet ten koste gaan 

van grotere transparantie van de toelatingsprocedure, en uw rapporteur heeft dan ook 

amendementen ingediend die de Commissie verzoeken gedetailleerde richtsnoeren voor 

potentiële aanvragers te publiceren en aanvragers en nationale autoriteiten op de hoogte te 

houden van de voortgang van een aanvraag in elke fase van de procedure. 

 

Conclusie  
Een herziening van de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen is zeer verstandig en 

zeker noodzakelijk gezien de grote wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de 

levensmiddelensector sinds 15 mei 1997. De levensmiddelensector is een van de meest 

concurrerende en innoverende sector op de interne markt van de Unie, en het is dus niet meer 

dan adequaat om ervoor te zorgen dat de wetgeving de nieuwe realiteit weerspiegelt.  

Na uitgebreid overleg met lokale producenten, deskundigen uit de sector en exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven is duidelijk dat de definitie, het stroomlijnen van de 

toelatingsprocedure en degelijke bepalingen inzake gegevensbescherming de drie 

belangrijkste thema's vormen. Waaraan de belanghebbenden op het complexe en uiterst 

technische terrein van nieuwe voedingsmiddelen behoefte hebben, is een procedure die 

efficiënt is en zekerheid alsmede adequate bescherming van hun producten biedt. Uw 

rapporteur acht de amendementen in dit verslag zowel verstandige als werkbare wijzigingen 

op de voorstellen van de Commissie; tegelijkertijd wordt aandacht geschonken aan het streven 

van de Raad naar grotere helderheid in de toekomstige verordening over nieuwe 

voedingsmiddelen. 
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17.11.2014 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL 

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

nieuwe voedingsmiddelen 

(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jude Kirton-Darling 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

 

Achtergrond 

 

De voorgestelde EU-verordening is de tweede poging van de Commissie tot herziening van de 

regeling inzake nieuwe voedingsmiddelen die dateert van 1997. Het bestaande 

regelgevingskader werd bekritiseerd omdat het bijzonder omslachtig, tijdrovend en kostbaar 

zou zijn om een vergunning voor een nieuw voedingsmiddel te verkrijgen. Dit is des te 

problematischer voor bedrijven met Europa als voornaamste markt, vergeleken met de 

snellere toekenning van vergunningen voor het in de handel brengen in derde landen zoals de 

Verenigde Staten en Canada. Derhalve zijn vele EU-voedingsmiddelenbedrijven, vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen, niet genegen nieuwe voedingsmiddelen of 

voedselingrediënten te ontwikkelen en in de handel te brengen die onder de wetgeving inzake 

nieuwe voedingsmiddelen zouden vallen. 

 

Internationaal is de EU binnen de Wereldhandelsorganisatie herhaaldelijk het mikpunt van 

derde landen geweest die van mening zijn dat de vergunningsregeling voor nieuwe 

voedingsmiddelen een handelsbelemmering vormt en voorkomt dat levensmiddelen die een 

lange geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in het land van oorsprong hebben, 

toegang krijgen tot de EU-markt. 

 

Overwegingen 

 

Naast de algemene doelstelling van het waarborgen van de voedselveiligheid is de nieuwe 

verordening erop gericht de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen te 

stroomlijnen en te vereenvoudigen door het opstellen van een EU-lijst van toegelaten nieuwe 

voedingsmiddelen. De voorstellen om de administratieve lasten voor zowel de lidstaten als 
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hun bedrijven te verlichten, en de lengte en kosten van het toelatingsproces terug te dringen, 

alsmede om het concurrentievermogen van de Europese levensmiddelenindustrie, met name 

de kmo ' s, te vergroten, mede door de innovatie te stimuleren, zijn toe te juichen. 

 

Voorts wordt met het voorstel een snellere en meer evenredige veiligheidsbeoordeling voor 

traditionele levensmiddelen uit derde landen ingevoerd. Ter vergemakkelijking van de 

markttoegang zijn deze speciale bepalingen voor voedingsmiddelen die niet in de EU in de 

handel zijn gebracht, maar die een geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in derde 

landen hebben, erop gericht een evenwichtiger systeem en een positiever klimaat voor de 

handel te creëren en aldus tegemoet te komen aan de bezorgdheid die op WTO-niveau is geuit 

over arbitraire en ongerechtvaardigde beperkingen van de toegang tot de EU-markt. 

 

Bovendien heeft het voorstel officieel tot doel om de definitie van nieuwe voedingsmiddelen 

uit hoofde van de verordening te verduidelijken en aldus de rechtszekerheid te vergroten. 

Toch is er bezorgdheid geuit over het feit dat met name het schrappen van categorieën en het 

verruimen van de definities tot het tegenovergestelde resultaat zouden kunnen leiden en dus 

mazen in de wetgeving kunnen creëren die gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. 

 

Uw rapporteur voor advies zet vooral een vraagteken bij de nieuwe definitie en de precieze 

kennisgevingsvereisten voor traditionele levensmiddelen uit derde landen. Het begrip " 

geschiedenis van veilig gebruik " blijft in het voorstel vaag geformuleerd en zal vergezeld 

moeten gaan van duidelijke richtsnoeren en normen voor het verzamelen van gegevens en 

bewijsmateriaal die door de aanvragers moeten worden geleverd. Dit is een eerste vereiste 

met het oog op de doeltreffendheid van het nieuwe gecentraliseerde systeem, dat wil zeggen 

ter voorkoming van het risico van frequente ongefundeerde veiligheidsbezwaren door de 

lidstaten. Bovendien moeten deze vereisten stroken met de internationale verbintenissen van 

de EU, opdat aan exploitanten uit derde landen geen ongerechtvaardigde beperkingen worden 

opgelegd. 

Uw rapporteur voor advies is op de hoogte van de werkzaamheden van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid ter bijwerking van de bestaande richtsnoeren uit 1997 inzake de 

wetenschappelijke aspecten en de informatie die nodig is ter ondersteuning van een aanvraag 

voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, 

alsmede van de voorbereiding van verslagen van eerste beoordeling uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 258/97. In het algemeen zal het nieuwe gecentraliseerde systeem voor 

de EFSA een grotere werklast opleveren waarvoor, dat behoeft geen betoog, de nodige 

middelen moeten worden uitgetrokken.  

 

Uw rapporteur voor advies acht het van essentieel belang dat, naast bovengenoemde 

richtsnoeren, toereikende en tijdige technische ondersteuning wordt geboden aan exploitanten 

in derde landen die in de EU traditionele levensmiddelen op de markt willen brengen. 

 

Niet in de laatste plaats vindt uw rapporteur voor advies het belangrijk dat de 

tenuitvoerlegging en de weerslag van de nieuwe regels naar behoren worden gecontroleerd, 

met name ten aanzien van de nieuwe vereenvoudigde procedure voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen. De resultaten van deze monitoring moeten vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de nieuwe verordening aan het Parlement worden voorgelegd. 

 

Dit zijn een aantal overwegingen waarop de voorstellen zijn gebaseerd die uw rapporteur voor 
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advies van de Commissie internationale handel zal indienen. Voor wat betreft de concrete 

amendementen zijn de voorstellen vooral gericht op de voorschriften inzake traditionele 

levensmiddelen uit derde landen en de noodzakelijke delegatie van bevoegdheden in dit 

verband. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de 

consumentenbelangen alsmede de goede 

werking van de interne markt worden 

gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 

worden gezorgd voor transparantie. 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, van het milieu en 

van de consumentenbelangen alsmede de 

goede werking van de interne markt 

worden gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd 

moet worden gezorgd voor transparantie en 

stimulansen voor innovatie en creativiteit 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie. Het in 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

omschreven voorzorgsbeginsel moet 

worden toegepast. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

(11) Er moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen traditionele 

levensmiddelen uit derde landen en 
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gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

nieuwe voedingsmiddelen. Het in de Unie 

in de handel brengen van traditionele 

levensmiddelen uit derde landen waarvan 

de geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land is 

aangetoond, moet worden vergemakkelijkt, 

zoals uiteengezet in de wetenschappelijke 

en technische richtsnoeren van de 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(EFSA). Die levensmiddelen moeten 

gedurende ten minste 25 jaar in een derde 

land zijn geconsumeerd in het kader van 

het gebruikelijke voedingspatroon van een 

significant deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

 

Amendement  3 

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 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen-21 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 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 2011 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen-21 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, op grond van het 

voorzorgsbeginsel, ontwikkelt de 
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specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

Commissie testmethoden die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

technisch vervaardigde nanomaterialen. 

__________________ __________________ 

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

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. In 

bepaalde gevallen kan aanvullende 

informatie op het etiket nodig zijn, in het 

bijzonder in verband met de beschrijving, 

de oorsprong of de gebruiksvoorwaarden 

van de levensmiddelen, om te waarborgen 

dat de consumenten voldoende worden 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel. 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. Op 

het etiket moet aanvullende informatie 

worden vermeld, in het bijzonder in 

verband met de beschrijving, de oorsprong, 

de samenstelling en de 

gebruiksvoorwaarden van de 

levensmiddelen, om te waarborgen dat de 

consumenten voldoende worden 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel, ook als deze uit een derde 

land komt. Wanneer een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst of op de 

lijst van traditionele levensmiddelen uit 

derde landen wordt geplaatst kunnen 

hieraan dan ook specifieke 

gebruiksvoorwaarden of 

etiketteringsvoorschriften worden 

verbonden, die onder meer betrekking 

kunnen hebben op specifieke kenmerken 

of op eigenschappen van het 

voedingsmiddel, zoals samenstelling, 

voedingswaarde of nutritionele effecten 

en beoogd gebruik van het 

voedingsmiddel, ethische overwegingen of 

gevolgen voor de gezondheid van 



 

RR\1042297NL.doc 89/144 PE537.480v03-00 

 NL 

bepaalde bevolkingsgroepen.  In deze 

verordening dienen specifieke 

etiketteringsvoorschriften te worden 

vastgelegd voor ingrediënten van 

levensmiddelen die bestaan uit technisch 

vervaardigde nanomaterialen en die 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De lidstaten moeten de regels 

vaststellen voor de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

bepalingen van deze verordening en 

moeten alle maatregelen nemen om te 

waarborgen dat zij ten uitvoer worden 

gelegd. Die sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn. 

(26) De lidstaten moeten de regels 

vaststellen voor de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

bepalingen van deze verordening en 

moeten alle maatregelen nemen om te 

waarborgen dat zij ten uitvoer worden 

gelegd. Die sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn, en moeten 

ertoe bijdragen een gelijk speelveld te 

garanderen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 

derde land": andere dan de onder a), i) tot 

en met iii), bedoelde nieuwe 

voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en een geschiedenis 

van veilig gebruik als levensmiddel in een 

derde land hebben;  

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 

derde land": andere dan de onder a), i) tot 

en met iii), bedoelde nieuwe 

voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en verwerkte 

afgeleide producten, als bedoeld in 

Verordening (EG) nr. 178/2002, en een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land hebben;  
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land": de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een groot deel van de 

bevolking van een derde land, voorafgaand 

aan een kennisgeving als bedoeld in 

artikel 13; 

(c) " geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land " : de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een significant deel 

van de bevolking van een derde land, 

voorafgaand aan een kennisgeving als 

bedoeld in artikel 13; 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie krijgt uit hoofde van 

artikel 27 bis de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende de definitie van het concept 

van "significant deel van de bevolking 

van een derde land". 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "de aanvrager": de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, die een aanvraag 

overeenkomstig artikel 9 of 15 of een 

kennisgeving overeenkomstig artikel 13 bij 

(d) " de aanvrager " : de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, of een kleine of 

middelgrote onderneming, die een 

aanvraag overeenkomstig artikel 9 of 15 of 
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de Commissie heeft ingediend; een kennisgeving overeenkomstig 

artikel 13 bij de Commissie heeft 

ingediend; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 

artikel 2, lid 2, onder a) 

Bevoegdheidsdelegatie 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de eenvormige toepassing 

van deze verordening kan de Commissie 

door middel van uitvoeringshandelingen 

beslissen of een bepaald levensmiddel 

onder de in artikel 2, lid 2, onder a), 

vastgestelde definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen" valt. 

De Commissie krijgt uit hoofde van 

artikel 27 bis de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende het besluit of een bepaald 

levensmiddel onder de in artikel 2, lid 2, 

onder a), vastgestelde definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen " valt evenals 

de toelating van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land en de 

bijwerking van de in artikel 17 bedoelde 

EU-lijst. 

Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het passend om voor de regeling van gedelegeerde 

handelingen te kiezen om de verordening aan te vullen of te wijzigen. Mocht dit amendement 

worden aangenomen, dan moet er een overweging met details over de bevoegdheidsdelegatie 

worden ingelast. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 

de handel mogen worden gebracht ("de 

EU-lijst") en werkt die lijst bij, 

overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8. 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 

de handel mogen worden gebracht (" de 

EU-lijst "), werkt die lijst bij en maakt die 

lijst openbaar, overeenkomstig de artikelen 

6, 7 en 8, zoals vastgesteld in de bijlage bij 

deze verordening. Op de EU-lijst worden 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen opgenomen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis) (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ca) indien het mogelijk is om de 

herkomst te achterhalen van het materiaal 

dat gebruikt is voor de productie van dit 

voedingsmiddel. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter c) 
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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 

traceerbaarheid te waarborgen en om de 

eindgebruiker in te lichten over kenmerken 

of eigenschappen van het levensmiddel, 

zoals samenstelling, herkomst, 

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; 

Motivering 

De eindgebruiker moet aan de hand van de etikettering van nieuwe voedingsmiddelen de 

herkomst van het product kunnen bepalen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het land van herkomst; (c) het land van herkomst van het 

traditionele levensmiddel en van het in de 

samenstelling gebruikte materiaal; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 2 – letter d) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt; 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt, zoals 

uiteengezet in de Europese richtsnoeren 

onder toezicht van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid (EFSA); 



 

PE537.480v03-00 94/144 RR\1042297NL.doc 

NL 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 2 – letter e) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) in voorkomend geval, de 

gebruiksvoorwaarden en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

(e) de gebruiksvoorwaarden en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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: 

1. Binnen drie maanden na de datum van 

bekendmaking van het advies van de EFSA 

stelt de Commissie een gedelegeerde 

handeling tot toelating van het traditionele 

levensmiddel uit een derde land tot de 

markt van de Unie en tot bijwerking van de 

EU-lijst vast, waarin rekening wordt 

gehouden met: 

Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het passend om voor de regeling van gedelegeerde 

handelingen te kiezen om de verordening aan te vullen. Mocht dit amendement worden 

aangenomen, dan moet er een overweging met details over de bevoegdheidsdelegatie worden 

ingelast. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens Schrappen 
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de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag;  

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag, op basis van richtsnoeren van 

de EFSA;  

Motivering 

Naast het bijwerken van de bestaande wetenschappelijke richtsnoeren moet de EFSA 

technische richtsnoeren en instrumenten uitwerken om de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven in derde landen te helpen bij het indienen van een aanvraag of een 

kennisgeving. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 – alinea 2 – letter b) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

(b) de benaming, een beschrijving en de 

samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven brengen de 

Commissie onverwijld op de hoogte van: 

2. De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven alsook de 

instanties voor de volksgezondheid van de 

lidstaten brengen de Commissie 
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onverwijld op de hoogte van: 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de voorschriften vast 

voor de sancties die van toepassing zijn op 

inbreuken op de bepalingen van deze 

verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten 

uitvoer worden gelegd. De sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. De lidstaten stellen de Commissie 

uiterlijk op … 26 van die bepalingen in 

kennis en delen haar onverwijld alle latere 

wijzigingen van die bepalingen mede. 

De lidstaten stellen de voorschriften vast 

voor de sancties die van toepassing zijn op 

inbreuken op de bepalingen van deze 

verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten 

uitvoer worden gelegd. De sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn, en moeten een gelijk speelveld 

garanderen. De lidstaten stellen de 

Commissie uiterlijk op …26 van die 

bepalingen in kennis en delen haar 

onverwijld alle latere wijzigingen van die 

bepalingen mede. 

__________________ __________________ 

26 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

26 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 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 delegatie van de bevoegdheid, als 

bedoeld in artikel 3 en artikel 17, wordt 

aan de Commissie verleend voor de duur 

van vijf jaar vanaf ...*. De Commissie stelt 

uiterlijk negen maanden voor het einde 
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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 3 en artikel 17 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of de Raad 

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 3 en 

artikel 17 vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement of de Raad 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen 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. 

 _____________ 

 *PB: * PB: gelieve de datum van de 

inwerkintreding van deze verordening in 

te voegen. 
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Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het nodig de duur van de delegatie van bevoegdheden aan de 

Commissie te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de 

Commissie wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde 

periode een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de 

stilzwijgende verlenging van de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast 

raken en wordt de tenuitvoerlegging van de verordening erdoor vergemakkelijkt. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Verslaglegging 

 Vijf jaar na de datum waarop deze 

verordening van toepassing wordt brengt 

de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uit over de 

tenuitvoerlegging van deze verordening, 

waarbij met name aandacht wordt besteed 

aan het effect van de nieuwe 

vereenvoudigde procedure op nieuwe 

voedingsmiddelen en traditionele 

levensmiddelen uit derde landen. Dit 

verslag wordt openbaar gemaakt. 
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10.11.2014 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN 

PLATTELANDSONTWIKKELING 

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

nieuwe voedingsmiddelen 

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

Rapporteur voor advies: Daciana Octavia Sârbu 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

In januari 2008 stelde Commissie een herziening van de EU-wetgeving inzake nieuwe 

voedingsmiddelen voor (2008//0002(COD)). De wetgevingsprocedure mislukte echter in de 

bemiddelingsfase, hoofdzakelijk omdat er onenigheid bestond over de opneming van van 

kloondieren afkomstige levensmiddelen in het toepassingsgebied van de verordening. In 

december 2013 keurde de Commissie een herzien pakket maatregelen inzake het klonen van 

dieren en voor nieuwe voedingsmiddelen goed. 

 

De voorgestelde verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen heeft niet langer betrekking 

op kloondieren, aangezien dat thema onder een apart voorstel van het pakket valt. De rapporteur 

is blij dat van kloondieren afkomstige voedingsmiddelen niet langer onder de verordening vallen 

en in een specifiek voorstel zijn ondergebracht, zoals de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling gevraagd had. Het voorstel heeft evenmin betrekking op genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen1. 

 

Het voorstel inzake nieuwe voedingsmiddelen heeft tot doel de huidige wetgeving (Verordening 

(EG) nr. 258/972 en Verordening (EG) nr. 1852/20013) te herzien om de huidige 

toelatingsprocedure bij te werken en te vereenvoudigen en rekening te houden met recente 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1). 
2  Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 

voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1). 
3  Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie van 20 september 2001 houdende nadere regels voor de 

openbaarmaking van bepaalde gegevens en de bescherming van ingevolge Verordening (EG) nr. 258/97 van 

het Europees Parlement en de Raad verstrekte gegevens (PB L 253 van 21.9.2001, blz. 17). 
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ontwikkelingen in het Unierecht. Met de voorgestelde verordening wil de Commissie een 

gecentraliseerd toelatingsstelsel opzetten dat degenen die toelating van nieuwe 

voedingsmiddelen aanvragen meer zekerheid moet bieden en de toelatingsprocedure moet 

vereenvoudigen en bespoedigen. De rapporteur is het ermee eens dat de huidige procedure 

vereenvoudigd moet worden, maar vindt dat in alle fasen van de toelatingsprocedure voor 

nieuwe voedingsmiddelen prioriteit moet worden gegeven aan de voedselveiligheid en aan de 

gezondheid van de consument. Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel moet de Unie haar 

burgers een volledig scala van garanties bieden inzake de veiligheid van voedingsmiddelen die in 

de Unie op de markt worden gebracht.  

 

Ook voor traditionele voedingsmiddelen uit derde landen wordt een vereenvoudigde 

toelatingsprocedure voorgesteld met als doel de door de tijdrovende bestaande procedure 

veroorzaakte handelsobstakels weg te nemen. Als kan worden aangetoond dat een 

voedingsmiddel in een derde land al geruime tijd veilig wordt gebruikt en als de lidstaten en de 

EFSA geen bewaar maken, mag dat voedingsmiddel op de EU-markt in de handel worden 

gebracht. De rapporteur is van mening dat voedingsmiddelen uit derde landen ook moeten 

voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan die welke voor voedingsmiddelen uit de EU 

gelden. 

 

Ook is de rapporteur van mening dat de lidstaten de Commissie en andere lidstaten moeten 

kunnen raadplegen wanneer zij het, na alle noodzakelijke door de exploitant verstrekte 

informatie in aanmerking te hebben genomen, moeilijk vinden om vast te stellen of een 

voedingsmiddel onder het toepassingsgebied van deze verordening valt. 

 

Tegelijkertijd moet de EFSA bij de beoordeling van de veiligheid van een nieuw voedingsmiddel 

dat bedoeld is om een soortgelijk levensmiddel te vervangen ervoor zorgen dat de eigenschappen 

van het nieuwe voedingsmiddel niet zodanig verschillen van die van het te vervangen 

voedingsmiddel dat het uit voedingsoogpunt nadelig is voor de consument. 

 

De Commissie stelt voor dat zij de initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en 

traditionele levensmiddelen uit derde landen door middel van een uitvoeringshandeling vaststelt. 

Deze lijst van nieuwe voedingsmiddelen is echter een essentieel element van de verordening en 

moet dus worden opgenomen in (een bijlage bij) het basisbesluit. Ook moet worden voorzien in 

de mogelijkheid om de lijst van nieuwe voedingsmiddelen bij te werken zonder dat de procedure 

daarvoor even lang hoeft te duren als die voor een basiswetgevingshandeling; vandaar dat 

gebruik moet worden gemaakt van gedelegeerde handelingen. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de 

consumentenbelangen alsmede de goede 

werking van de interne markt worden 

gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 

worden gezorgd voor transparantie. 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, van de 

consumentenbelangen en van het milieu 

alsmede de goede werking van de interne 

markt worden gewaarborgd, terwijl 

tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 

transparantie en voor bescherming van de 

diergezondheid.  Bovendien moet het in 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 20021bis neergelegde 

voorzorgsbeginsel in acht worden 

genomen. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EG) nr. 178/2002 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De in de wetgeving van de Unie 

vastgelegde normen moeten gelden voor 

alle voedingsmiddelen die op de markt 

van de Unie worden gebracht, met 

inbegrip van voedingsmiddelen die uit 
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derde landen worden ingevoerd. 

Motivering 

Dit amendement was door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aangenomen 

in het advies in eerste lezing over het voorstel van 2008 (2008/0002(COD)), en het lijkt 

passend hier opnieuw uit te spreken dat de EU-normen ook van toepassing moeten zijn op 

geïmporteerde levensmiddelen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De bestaande categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

vastgesteld, moeten worden verduidelijkt 

en geactualiseerd door deze te vervangen 

door een verwijzing naar de algemene 

definitie van levensmiddelen in artikel 2 

van Verordening (EG) nr. 178/2002 van 

het Europees Parlement en de Raad15. 

(5) De bestaande categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

vastgesteld, moeten worden verduidelijkt 

en geactualiseerd. 

__________________  

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Levensmiddelen en 
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levensmiddeleningrediënten die onder de 

volgende categorieën vallen moeten als 

nieuwe voedingsmiddelen in de zin van 

deze verordening worden beschouwd: 

levensmiddelen en 

levensmiddelingrediënten met een nieuwe 

of doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur; levensmiddelen en 

levensmiddeleningrediënten bestaande of 

geïsoleerd uit micro-organismen, 

schimmels of algen en andere materialen 

van biologische of minerale oorsprong; 

levensmiddelen die planten of 

plantendelen bevatten, daaruit bestaan of 

daaruit geproduceerd zijn, met 

uitzondering van planten die volgens 

traditionele vermeerderings- of 

teeltmethoden zijn verkregen en die een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel op de markt van de Unie 

hebben, mits deze methoden niet leiden tot 

significante veranderingen van de 

samenstelling of structuur van het 

levensmiddel met gevolgen voor zijn 

voedingswaarde, metabolisering of 

gehalte aan ongewenste stoffen; en 

levensmiddelen die insecten of 

insectendelen bevatten, daaruit bestaan of 

daaruit geproduceerd zijn; 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) 

nr. 258/97, moet voor nieuwe 

voedingsmiddelen het criterium blijven 

gelden dat zij niet vóór de datum van 

inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding 

zijn gebruikt. Met gebruik binnen de Unie 

wordt bedoeld gebruik in de lidstaten, 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) nr. 

258/97, moet voor nieuwe 

voedingsmiddelen het criterium blijven 

gelden dat zij niet vóór de datum van 

inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding 

zijn gebruikt of op de markt zijn gebracht. 

Met gebruik binnen de Unie wordt bedoeld 
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ongeacht de datum waarop deze tot de 

Unie zijn toegetreden. 

gebruik in de lidstaten, ongeacht de datum 

waarop deze tot de Unie zijn toegetreden. 

Motivering 

Gevolg van de in artikel 2, lid 2, onder a), voorgestelde wijzigingen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Opkomende technologieën die bij de 

productie van levensmiddelen worden 

toegepast, kunnen van invloed zijn op de 

levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid. Daarom moet tevens 

worden verduidelijkt dat een levensmiddel 

als " nieuw voedingsmiddel " moet worden 

beschouwd wanneer daarop een 

productieprocedé wordt toegepast dat niet 

eerder in de Unie voor de productie van 

levensmiddelen is toegepast of wanneer het 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal zoals 

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

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad16. 

(7) Opkomende technologieën die bij de 

productie van levensmiddelen worden 

toegepast, kunnen van invloed zijn op de 

levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid en op het milieu. 

Daarom moet tevens worden verduidelijkt 

dat een levensmiddel als " nieuw 

voedingsmiddel " moet worden beschouwd 

wanneer daarop een productieprocedé 

wordt toegepast dat niet eerder in de Unie 

voor de productie van levensmiddelen is 

toegepast of wanneer het geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal zoals 

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

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad16. 

__________________ __________________ 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2011 betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan consumenten, 

tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 

1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van 

de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van 

de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van 

de Commissie, en Verordening (EG) nr. 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2011 betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan consumenten, 

tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 

1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van 

de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van 

de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van 

de Commissie, en Verordening (EG) nr. 
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608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Wanneer een belangrijke verandering 

plaatsvindt in het productieprocedé van een 

stof die overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013 is gebruikt of de 

deeltjesgrootte van een dergelijke stof 

verandert, bijvoorbeeld door toepassing 

van nanotechnologie, kan dat van invloed 

zijn op de levensmiddelen en bijgevolg ook 

op de voedselveiligheid. Daarom moeten 

dergelijke stoffen voor de toepassing van 

deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen worden beschouwd en 

moeten zij eerst worden herbeoordeeld 

overeenkomstig deze verordening en 

vervolgens overeenkomstig de 

desbetreffende specifieke wetgeving. 

(9) Wanneer een belangrijke verandering 

plaatsvindt in het productieprocedé van een 

stof die overeenkomstig 

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 

nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 

nr. 609/2013 is gebruikt of de 

deeltjesgrootte van een dergelijke stof 

verandert, bijvoorbeeld door toepassing 

van nanotechnologie, kan dat van invloed 

zijn op de levensmiddelen en bijgevolg ook 

op de voedselveiligheid. Daarom moeten 

dergelijke stoffen voor de toepassing van 

deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen worden beschouwd en 

moeten zij eerst worden herbeoordeeld 

overeenkomstig deze verordening, na een 

volledige risicobeoordeling, en vervolgens 

overeenkomstig de desbetreffende 

specifieke wetgeving. 

Motivering 

Gevolg van de in artikel 2, lid 2, onder a), i), voorgestelde wijzigingen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 
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vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik 

als levensmiddel buiten beschouwing 

blijven. 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het normale dagelijkse 

voedingspatroon van een significant deel 

van de bevolking van het land. Bij het 

beoordelen en beheren van de veiligheid 

moet rekening worden gehouden met de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in het derde land, en moeten 

het gebruik voor niet-voedingsdoeleinden, 

het gebruik voor andere doeleinden dan 

een normaal voedingspatroon en het 

gebruik voor medische doeleinden buiten 

beschouwing blijven. Er moet bovendien 

rekening worden gehouden met het feit 

dat de structuur en de kenmerken van 

levensmiddelen die afkomstig zijn uit 

derde landen kunnen variëren naargelang 

van de klimaatomstandigheden. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De beoordeling of een 

levensmiddel door de bevolking van een 

derde land in significante mate is 

gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt 

ondersteund door andere informatie die in 

de derde landen beschikbaar is. Er moet 

een eenvoudige en transparante 

procedure worden vastgesteld voor de 

verzameling van informatie over het 

gebruik voor menselijke voeding in 

situaties waarin die informatie in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(EFSA) en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 
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betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

Motivering 

In dit amendement wordt het begrip " in significante mate gebruikt " verduidelijkt. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om te beslissen of een bepaald 

levensmiddel onder de definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen" valt, hetgeen 

betekent dat de voorschriften voor nieuwe 

voedingsmiddelen van deze verordening 

moeten worden toegepast. 

Schrappen 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 



 

RR\1042297NL.doc 109/144 PE537.480v03-00 

 NL 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

Motivering 

Taalkundig amendement – betreft niet de Nederlandse versie – betreft de Franse versie 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en het 

gebruik ervan mag niet misleidend zijn 

voor de consument. Daarom mag een 

nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is ter 

vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig is voor de 

consument. 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en de 

beoordeling van de veiligheid ervan dient 

te berusten op het voorzorgsbeginsel 

neergelegd in artikel 7 van Verordening 

(EG) nr. 178/2002. Daarbij mag het 
gebruik ervan niet misleidend zijn voor de 

consument. Daarom moeten consumenten 

worden ingelicht over de inhoud van 

nieuwe voedingsmiddelen, de 

ingrediënten ervan en de bij de productie 

gebruikte technologieën. De 

etiketteringsvoorschriften zijn daarom 

bijzonder belangrijk, vooral wanneer een 

nieuw voedingsmiddel is geproduceerd 

met toepassing van nieuwe houderij- of 

teeltmethoden, nieuwe materialen of 

nieuwe productieprocedés. Evenzo mag 
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een nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is 

ter vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig of van 

mindere kwaliteit is voor de consument. 

Motivering 

Het eerste deel van dit amendement was door de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling aangenomen in het advies in eerste lezing over het voorstel van 2008 

(2008/0002(COD)), en het lijkt passend hier opnieuw uit te spreken dat het voorzorgsbeginsel 

moet worden toegepast. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om door 

middel van een uitvoeringshandeling een 

EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast 

te stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 of 

7 van Verordening (EG) nr. 258/97 reeds 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. Aangezien deze nieuwe 

voedingsmiddelen reeds een 

veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, 

rechtmatig zijn geproduceerd en in de 

Unie verhandeld zijn en in het verleden 

niet tot gezondheidsproblemen hebben 

geleid, moet de initiële vaststelling van de 

EU-lijst volgens de 

raadplegingsprocedure gebeuren. 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om een EU-

lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast te 

stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 of 7 

van Verordening (EG) nr. 258/97 reeds 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. 
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Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  14 

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 met 

betrekking daartoe aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden 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. 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. Die lijst moet 

eenvoudig toegankelijk en volledig 

transparant zijn. Aan de Commissie moet 

de bevoegdheid worden toegekend om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen tot bijwerking 

van de EU-lijst. 

Motivering 

Aangezien deze maatregelen algemeen van aard zijn en zijn bedoeld om bepaalde niet-

essentiële elementen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden gegeven om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

gedelegeerde handelingen vast te stellen om de lijst bij te werken. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Er moeten ook criteria voor de 

beoordeling van de veiligheidsrisico's van 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

vastgesteld. Met het oog op een 

geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 

moet die beoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

worden verricht. 

(20) Er moeten ook duidelijk gedefinieerde 

criteria voor de beoordeling van de 

veiligheidsrisico's van nieuwe 

voedingsmiddelen worden vastgesteld. Met 

het oog op een geharmoniseerde 

wetenschappelijke beoordeling van nieuwe 

voedingsmiddelen moet die beoordeling 

door de EFSA worden verricht. De EFSA, 

die de beoordelingen op een transparante 

manier moet uitvoeren, moet een netwerk 

tot stand brengen met de lidstaten en het 

adviescomité voor nieuwe 

voedingsmiddelen en voedselbereiding 

(ACNFP). Elke eigenschap van een nieuw 

voedingsmiddel die een gezondheidseffect 

kan hebben, moet afzonderlijk worden 

beoordeeld. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Levensmiddelen afkomstig van 

kloondieren zijn geregeld bij Verordening 

(EG) nr. 258/1997 en zullen aan de orde 

komen in de op handen zijnde richtlijn 

betreffende het in de handel brengen van 

levensmiddelen die afkomstig zijn van 

kloondieren. In het licht daarvan moeten 

levensmiddelen die afkomstig zijn van 

kloondieren worden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van deze verordening. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 
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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. 

Schrappen 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 

raadplegingsprocedure voor het 

vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel, andere bijwerkingen van 

de EU-lijst, de opstelling en indiening van 

aanvragen of kennisgevingen in verband 

met de opname van levensmiddelen in de 

EU-lijst, de regelingen voor het controleren 

van de geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 

moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot het raadplegingsproces met 

het oog op het vaststellen van de status van 

nieuw voedingsmiddel, de opstelling en 

indiening van aanvragen of kennisgevingen 

in verband met de opname van 

levensmiddelen in de EU-lijst, de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen en de bepalingen inzake 

vertrouwelijke behandeling moeten in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad22 worden uitgeoefend. 

__________________ __________________ 
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22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Motivering 

Dit amendement strookt met de wijzigingen in de artikelen over het gebruik van gedelegeerde 

bevoegdheden. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Teneinde bepaalde niet-essentiële 

elementen van deze verordening aan te 

vullen of te wijzigen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen", de toelating 

van nieuwe voedingsmiddelen en 

traditionele voedingsmiddelen uit een 

derde land, de bijwerking van de EU-lijst 

en de vaststelling van 

overgangsmaatregelen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding 

en opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 
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Motivering 

Dit amendement strookt met de wijzigingen in de artikelen over het gebruik van gedelegeerde 

bevoegdheden. 

 

Amendement  20 

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 gezondheid, van de belangen 

van de consumenten en van het milieu te 

bieden, terwijl tegelijkertijd gezorgd wordt 

voor de doeltreffende werking van de 

interne markt, transparantie, stimulansen 

voor innovatie in de 

agrolevensmiddelenindustrie en, in 

voorkomend geval, de bescherming van de 

diergezondheid. 
 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

XXX/XX/EU van de Raad [betreffende het 

in de handel brengen van levensmiddelen 

die van kloondieren afkomstig zijn] 

vallen. 

Schrappen 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Levensmiddelen die van 

kloondieren afkomstig zijn worden niet op 

de EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen 

geplaatst. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – inleidende formule 

 

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 of op 

de markt werden gebracht, ongeacht de 

datum waarop de verschillende lidstaten tot 

de Unie zijn toegetreden, en die ten minste 

onder een van de volgende categorieën 

vallen: 

Motivering 

Dit amendement moet de rechtszekerheid vergroten. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt -i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -i bis) levensmiddelen en 

levensmiddelingrediënten met een nieuwe 

of doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis – punt -i ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -i ter) levensmiddelen en 

levensmiddeleningrediënten bestaande of 

geïsoleerd uit micro-organismen, 

schimmels of algen en andere materialen 

van biologische of minerale oorsprong; 

Motivering 

Dit amendement moet het mogelijk maken om de verordening aan te passen aan nieuwe 

technologieën, maar ook aan nieuwe levensmiddelen die hun intrede doen op de markt van de 

Unie. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt -i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -i quater) levensmiddelen die planten of 

plantendelen bevatten, daaruit bestaan of 

daaruit geproduceerd zijn, met 

uitzondering van planten die volgens 

traditionele vermeerderings- of 

teeltmethoden zijn verkregen en die een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel op de markt van de Unie 

hebben, mits deze methoden niet leiden tot 

significante veranderingen van de 

samenstelling of structuur van het 

levensmiddel met gevolgen voor hun 

voedingswaarde, de wijze waarop zij 

worden gemetaboliseerd of hun gehalte 

aan ongewenste stoffen; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt i 
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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 nieuw 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, hetgeen 

wordt vastgesteld op basis van een 

risicobeoordeling; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) levensmiddelen die insecten of 

insectendelen bevatten, daaruit bestaan of 

daaruit geproduceerd zijn; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii – streepje 1 (nieuw) 

 

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 nog niet in het kader van 

levensmiddelenproductie werd gebruikt, is 

toegepast; of 

Motivering 

Dit amendement beoogt een verdere verduidelijking van de termijnen. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) " geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land " : de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een groot deel van de 

bevolking van een derde land, voorafgaand 

aan een kennisgeving als bedoeld in artikel 

13; 

c) "geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land": de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een significant deel 

van de bevolking van een derde land, 

voorafgaand aan een kennisgeving als 

bedoeld in artikel 13; 

Motivering 

De term "significant" lijkt hier passender. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) "kloondieren": dieren die zijn 

verwekt met behulp van een aseksuele, 

kunstmatige reproductiemethode met het 

oog op de productie van een genetisch 

identieke of bijna identieke kopie van een 

individueel dier; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 

Bevoegdheidsdelegatie betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 
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artikel 2, lid 2, onder a) artikel 2, lid 2, onder a) 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de eenvormige toepassing 

van deze verordening kan de Commissie 

door middel van uitvoeringshandelingen 
beslissen of een bepaald levensmiddel 

onder de in artikel 2, lid 2, onder a), 

vastgestelde definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen" valt. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 26 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om te beslissen of een 

bepaald levensmiddel onder de in artikel 2, 

lid 2, onder a), vastgestelde definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen" valt. 

Motivering 

Het is gepaster om gedelegeerde bevoegdheden te gebruiken voor een zo algemeen 

toepasselijke beslissing als de definitie van nieuwe voedingsmiddelen, die ook bepalend is 

voor het toepassingsgebied van deze verordening 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven die een 

levensmiddel in de Unie in de handel 

willen brengen, gaan na of dat 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 
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levensmiddel binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening valt. 

Motivering 

Taalkundig amendement – betreft niet de Nederlandse versie – betreft de Franse versie 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 

of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 

handel willen brengen, binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt, raadplegen zij een lidstaat. In dat 

geval verstrekken de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven de lidstaat op 

verzoek de nodige informatie om hem in 

staat te stellen met name te bepalen in 

welke mate het levensmiddel vóór 

15 mei 1997 binnen de Unie voor 

menselijke voeding is gebruikt. 

2. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 

of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 

handel willen brengen, binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

valt, raadplegen zij een lidstaat. In dat 

geval verstrekken de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven de lidstaat alle 

nodige informatie om hem in staat te 

stellen te bepalen of een voedingsmiddel al 

dan niet onder deze verordening valt. 

Motivering 

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten alle relevante informatie verstrekken over 

het nieuwe product dat zij op de markt willen brengen om vast te kunnen stellen of het een 

nieuw voedingsmiddel betreft. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om vast te stellen of een 

voedingsmiddel onder deze verordening 

valt, kunnen de lidstaten de Commissie en 

de andere lidstaten raadplegen. 
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Motivering 

Wanneer de lidstaten twijfels hebben over de vraag of een voedingsmiddel onder deze 

verordening valt, moeten zij de Commissie en andere lidstaten kunnen raadplegen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5– lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 

de handel mogen worden gebracht ("de 

EU-lijst") en werkt die lijst bij, 

overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8. 

1. Een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die overeenkomstig de 

artikelen 6 en 8 in de Unie in de handel 

mogen worden gebracht ("de EU-lijst") is 

opgenomen in de bijlage. 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5– lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die 

zijn toegelaten en in de EU-lijst zijn 

opgenomen, mogen als zodanig in de Unie 

in de handel gebracht en in of op 

levensmiddelen worden gebruikt, onder de 

in de lijst gestelde voorwaarden. 

2. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die 

zijn toegelaten en in de EU-lijst zijn 

opgenomen, mogen als zodanig in de Unie 

in de handel gebracht en overeenkomstig 

de in de lijst gestelde 

gebruiksvoorwaarden en 

etiketteringsvoorschriften worden 

gebruikt. 

Motivering 

Voor nieuwe voedingsmiddelen gelden de etiketteringsvoorschriften van Verordening (EU) 

nr. 1169/2011. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie maakt de EU-lijst 

bekend op haar website. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het levert volgens de beschikbare 

wetenschappelijke gegevens geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid op; 

a) het levert volgens de beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en na 

toepassing van het voorzorgsbeginsel van 

artikel 7 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002 geen veiligheidsrisico voor 

de menselijke gezondheid en, in 

voorkomend geval, voor het milieu op; 

Motivering 

Het eerste deel van dit amendement was door de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling aangenomen in het advies in eerste lezing over het voorstel van 2008 

(2008/0002(COD)), en het lijkt passend hier opnieuw uit te spreken dat het voorzorgsbeginsel 

moet worden toegepast. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het gebruik ervan is niet misleidend voor 

de consument; 

b) het gebruik ervan is niet in wezenlijke 

mate misleidend voor de consument; 

 



 

PE537.480v03-00 124/144 RR\1042297NL.doc 

NL 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 Schrappen 

Initiële vaststelling van de EU-lijst   

Uiterlijk op … 23 stelt de Commissie door 

middel van een uitvoeringshandeling de 

EU-lijst vast waarin de krachtens artikel 

4, 5 of 7 van Verordening (EG) nr. 258/97 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. 

 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 2, bedoelde 

raadplegingsprocedure vastgesteld. 

 

__________________  

23 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het toevoegen, schrappen of wijzigen 

van de voorwaarden, specificaties of 

beperkingen die verbonden zijn aan de 

opname van een nieuw voedingsmiddel in 

de EU-lijst. 

c) het toevoegen, schrappen of wijzigen 

van de specificaties, 

gebruiksvoorwaarden, aanvullende 

specifieke etiketteringsvoorschriften of 

voorschriften voor monitoring na het in 

de handel brengen die verbonden zijn aan 
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de opname van een nieuw voedingsmiddel 

in de EU-lijst. 

Motivering 

Op de EU-lijst met nieuwe voedingsmiddelen moet duidelijk zijn aangegeven welke 

voorwaarden zijn opgenomen in de toelating. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De vermelding van een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst als bedoeld 

in lid 2 omvat in voorkomend geval: 

3. De vermelding van een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst als bedoeld 

in lid 2 omvat: 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een specificatie van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

a) een specificatie van het nieuwe 

voedingsmiddel en het technologisch 

procedé; 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) de naam en het adres van de 

aanvrager; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de voorwaarden waaronder het nieuwe 

voedingsmiddel mag worden gebruikt, om 

in het bijzonder te voorkomen dat bepaalde 

bevolkingsgroepen schadelijke effecten 

kunnen ondervinden, maximumwaarden 

voor inname worden overschreden of 

risico's bij buitensporige consumptie 

optreden; 

b) in voorkomend geval, de voorwaarden 

waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag 

worden gebruikt, om in het bijzonder te 

voorkomen dat bepaalde 

bevolkingsgroepen schadelijke effecten 

kunnen ondervinden, maximumwaarden 

voor inname worden overschreden of 

risico's bij buitensporige consumptie 

optreden; 

 

Amendement  49 

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) in voorkomend geval, 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; als een nieuw 

voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk 

bestaat uit ingrediënten in de vorm van 

technisch vervaardigd nanomateriaal, 

wordt dit duidelijk in de ingrediëntenlijst 

vermeld, en de namen van deze 

ingrediënten worden gevolgd door het 

woord "nano" tussen haakjes; 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) een voorschrift voor monitoring na het 

in de handel brengen overeenkomstig 

artikel 23. 

d) in voorkomend geval, een voorschrift 

voor monitoring na het in de handel 

brengen overeenkomstig artikel 23. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 wordt ingeleid op initiatief van 

de Commissie of nadat de Commissie een 

aanvraag van een aanvrager heeft 

ontvangen. 

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 wordt ingeleid op initiatief van 

de Commissie of nadat de Commissie een 

aanvraag van een aanvrager heeft 

ontvangen. De Commissie zendt de 

aanvraag door naar de lidstaten en stelt 

hem op haar website ter beschikking van 

het publiek. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) de naam en het adres van de 

aanvrager; 

Motivering 

Dit amendement moet zorgen voor meer transparantie. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 



 

PE537.480v03-00 128/144 RR\1042297NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het productieprocedé; 

Motivering 

Het productieprocedé kan buitengewoon belangrijk zijn bij de vaststelling of het betreffende 

voedingsmiddel nieuw is. Zie overweging 7 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 

dat het nieuwe voedingsmiddel geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid oplevert; 

c) middels collegiale toetsing 

onafhankelijk beoordeeld 
wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat 

het nieuwe voedingsmiddel geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke of 

dierlijke gezondheid of voor het milieu 

oplevert; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan de EFSA vragen 

advies uit te brengen als de bijwerking 

gevolgen voor de menselijke gezondheid 

kan hebben. 

2. De Commissie stuurt de geldige 

aanvraag door naar de EFSA en vraagt 

deze laatste advies uit te brengen. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 8 vermelde procedure voor 3. De Commissie is bevoegd 
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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. 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de toelating van een 

nieuw voedingsmiddel tot de markt van de 

Unie en de bijwerking van de EU-lijst in 

de bijlage. 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij houdt in voorkomend geval rekening 

met de standpunten van de lidstaten, het 

advies van de EFSA en andere legitieme 

factoren die van belang zijn voor de 

bijwerking. 

Zij houdt rekening met de standpunten van 

de lidstaten, het advies van de EFSA en 

andere legitieme factoren die van belang 

zijn voor de bijwerking. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de Commissie de EFSA om 

advies vraagt, zendt zij de geldige 

aanvraag door naar de EFSA. Binnen 

negen maanden na ontvangst van een 

geldige aanvraag stelt de EFSA haar advies 

vast. 

Binnen negen maanden na ontvangst van 

een geldige aanvraag stelt de EFSA haar 

advies vast. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de beoordeling van de veiligheid van 

nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 

er in voorkomend geval rekening mee: 

Bij de beoordeling van de veiligheid van 

nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 

er in voorkomend geval en in 

overeenstemming met het 

voorzorgsbeginsel rekening mee: 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) of de samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel en de 

gebruiksvoorwaarden geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie vormen. 

b) of de samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel en de 

gebruiksvoorwaarden geen 

veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie en, indien van 

toepassing, voor het milieu vormen. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) of de eigenschappen van het nieuwe 

voedingsmiddel dat bestemd is om een 

ander voedingsmiddel te vervangen niet 

zodanig verschillen van die van het te 

vervangen voedingsmiddel dat het uit 

voedingsoogpunt nadelig is voor de 

consument. 

Motivering 

De EFSA moet er bij de beoordeling van de veiligheid van een nieuw voedingsmiddel dat 

bedoeld is om een soortgelijk levensmiddel te vervangen voor zorgen dat de eigenschappen 

van het nieuwe voedingsmiddel niet zodanig verschillen van die van het te vervangen 

voedingsmiddel dat het uit voedingsoogpunt nadelig is voor de consument. 
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Amendement  62 

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: 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 26 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen teneinde binnen negen 

maanden na de datum van bekendmaking 

van het in artikel 10 bedoelde advies van 

de EFSA de in artikel 5 bedoelde EU-lijst 

bij te werken, rekening houdend met: 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het advies van de EFSA; Schrappen 

Motivering 

De verwijzing naar de EFSA onder c) moet worden geschrapt omdat de EFSA al in het 

inleidend gedeelte van het lid wordt genoemd. 

 

Amendement  64 

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. 

Schrappen 
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Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11– lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de Commissie de EFSA 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, niet om 

advies heeft gevraagd, begint de in lid 1 

bedoelde termijn van negen maanden op 

de datum waarop de Commissie een 

geldige aanvraag overeenkomstig 

artikel 9, lid 1, heeft ontvangen. 

Schrappen 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 2 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) de naam en het adres van de 

aanvrager; 

Motivering 

Dit amendement moet zorgen voor meer transparantie. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Aanmeldingsprocedure voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Motivering 

Er moet specifiek worden vermeld dat de volgende leden betrekking hebben op de 

aanmeldingsprocedure voor traditionele voedingsmiddelen uit derde landen. 
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Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14– lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zendt de geldige 

kennisgeving als bedoeld in artikel 13 

onverwijld door naar de lidstaten en de 

EFSA. 

1. De Commissie zendt de geldige 

kennisgeving als bedoeld in artikel 13 

onverwijld door naar de lidstaten en de 

EFSA en maakt deze op haar website 

bekend. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) of de geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land wordt 

gestaafd door betrouwbare gegevens die de 

aanvrager overeenkomstig de artikelen 13 

en 15 heeft verstrekt; 

a) of de geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land, als 

beoordeeld op basis van nader te 

verduidelijken wetenschappelijke 

richtsnoeren en criteria, wordt gestaafd 

door betrouwbare gegevens die de 

aanvrager overeenkomstig de artikelen 13 

en 15 heeft verstrekt; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) of de samenstelling van het 

levensmiddel en de gebruiksvoorwaarden 

geen veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid in de Unie vormen. 

b) of de samenstelling van het 

levensmiddel en de gebruiksvoorwaarden 

geen veiligheidsrisico voor de menselijke 

gezondheid en, indien van toepassing, 

voor het milieu in de Unie vormen. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 16 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) of het nieuwe levensmiddel dat een 

ander levensmiddel zal vervangen geen 

andere kenmerken heeft die uit 

voedingsoogpunt nadelig zijn voor de 

consument; 

Motivering 

Dit amendement moet zorgen voor meer transparantie. 

 

Amendement  72 

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: 

De Commissie is bevoegd binnen drie 

maanden na de datum van bekendmaking 

van het advies van de EFSA 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot toelating van het traditionele 

levensmiddel uit een derde land tot de 

markt van de Unie en tot bijwerking van de 

EU-lijst, rekening houdend met: 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  73 

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 

Schrappen 
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onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De artikelen 9 en 12 zijn van toepassing 

voor het schrappen van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land van de 

EU-lijst en voor het toevoegen, schrappen 

of wijzigen van de voorwaarden, 

specificaties of beperkingen die verbonden 

zijn aan de opname van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land in de EU-

lijst. 

De artikelen 9 tot en met 12 zijn van 

toepassing voor het schrappen van een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land van de EU-lijst en voor het toevoegen, 

schrappen of wijzigen van de specificaties 

of de gebruiksvoorwaarden, aanvullende 

specifieke etiketteringsvoorschriften of 

voorschriften voor monitoring na het in 

de handel brengen die verbonden zijn aan 

de opname van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land in de EU-

lijst. 

Motivering 

Zie artikel 8, lid 2. Verduidelijking. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de in 

dat lid bedoelde verlengde termijn is 

ontvangen, handelt de Commissie op basis 

van de reeds verstrekte informatie. 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 

aanvullende informatie niet binnen de 

nieuwe vastgestelde termijn is ontvangen, 

geeft de Commissie geen vergunning af. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie, de lidstaten en de EFSA 

nemen de nodige maatregelen om de door 

hen uit hoofde van deze verordening 

ontvangen informatie op passende wijze 

vertrouwelijk te behandelen 

overeenkomstig lid 4, met uitzondering van 

informatie die openbaar moet worden 

gemaakt om de menselijke gezondheid te 

beschermen. 

5. De Commissie, de lidstaten en de EFSA 

nemen de nodige maatregelen om de door 

hen uit hoofde van deze verordening 

ontvangen informatie op passende wijze 

vertrouwelijk te behandelen 

overeenkomstig lid 4, met uitzondering van 

informatie die openbaar moet worden 

gemaakt om de menselijke gezondheid, het 

milieu en de diergezondheid te 

beschermen. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven brengen de 

Commissie onverwijld op de hoogte van: 

Schrappen 

a) alle nieuwe wetenschappelijke of 

technische informatie die van invloed zou 

kunnen zijn op de beoordeling van de 

veiligheid van het gebruik van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

 

b) verboden of beperkingen die zijn 

opgelegd door een derde land waar het 

nieuwe voedingsmiddel in de handel 

wordt gebracht. 

 

Motivering 

Dit lid is ten onrechte opgenomen in het artikel dat een verplichting oplegt betreffende 

monitoring na het in de handel brengen. Het betreft hier namelijk een aparte verplichting met 

een algemeen karakter die niet afhankelijk is van het besluit om een verplichting betreffende 

monitoring na het in de handel brengen op te leggen. Om de tekst transparant te houden, 

moet dit een apart artikel in deze verordening vormen. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 bis 

 Eisen in verband met nieuwe informatie 

 De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven brengen de 

Commissie onverwijld op de hoogte van: 

 a) alle nieuwe wetenschappelijke of 

technische informatie die van invloed zou 

kunnen zijn op de beoordeling van de 

veiligheid van het gebruik van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

 b) verboden of beperkingen die zijn 

opgelegd door een derde land waar het 

nieuwe voedingsmiddel in de handel 

wordt gebracht. 

Motivering 

Dit lid is ten onrechte opgenomen in het artikel dat een verplichting oplegt betreffende 

monitoring na het in de handel brengen. Het betreft hier namelijk een aparte verplichting met 

een algemeen karakter die niet afhankelijk is van het besluit om een verplichting betreffende 

monitoring na het in de handel brengen op te leggen. Om de tekst transparant te houden, 

moet dit een apart artikel in deze verordening vormen. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 6 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Sancties en comitéprocedure Sancties en algemene bepalingen 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 bis 
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 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 in artikel 3, artikel 9, lid 3, artikel 

11, lid 1, artikel 17, lid 1, en artikel 29, lid 

3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 

aan de Commissie toegekend voor een 

termijn van zeven jaar met ingang van 

...*. De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van zeven 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. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 3, artikel 9, lid 3, artikel 

11, lid 1, artikel 17, lid 1, en artikel 29, lid 

3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. 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 3, artikel 9, 

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

artikel 29, lid 3, 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 
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zowel het Europees Parlement als de 

Raad de Commissie voor het verstrijken 

van die termijn hebben meegedeeld geen 

bezwaar te zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

 __________________ 

 *PB: gelieve de datum van de 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 

Schrappen 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer het advies van het comité via 

een schriftelijke procedure dient te 

worden verkregen, wordt die procedure 

zonder gevolg beëindigd indien, binnen de 

termijn voor het uitbrengen van het 

advies, door de voorzitter van het comité 

daartoe wordt besloten of door een 

eenvoudige meerderheid van de leden van 

het comité daarom wordt verzocht. 

Schrappen 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer het advies van het comité via een 

schriftelijke procedure dient te worden 

verkregen, wordt die procedure zonder 

gevolg beëindigd indien, binnen de termijn 

voor het uitbrengen van het advies, door 

de voorzitter van het comité daartoe wordt 

besloten of door een eenvoudige 

meerderheid van de leden van het comité 

daarom wordt verzocht. 

Wanneer het advies van het comité via een 

schriftelijke procedure dient te worden 

verkregen, wordt die procedure zonder 

gevolg beëindigd indien binnen een termijn 

van zes maanden door de voorzitter van 

het comité daartoe wordt besloten of door 

een eenvoudige meerderheid van de leden 

van het comité daarom wordt verzocht. 

Motivering 

Dit amendement beoogt een verdere verduidelijking van de termijnen. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 27 ter 

 Evaluatie 

 In het licht van de opgedane ervaring 

dient de Commissie uiterlijk op ...* bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de tenuitvoerlegging van 

deze verordening, indien nodig vergezeld 

van wetgevingsvoorstellen. 

 __________________ 

 *PB: gelieve de datum in te voegen: 5 jaar 

na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Motivering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding moet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

verslag uitbrengen over de toepassing van de nieuwe verordening. 
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Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie kan door middel van 

uitvoeringshandelingen 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 

van de leden 1 en 2 vaststellen. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot vaststelling van overgangsmaatregelen 

voor de toepassing van de leden 1 en 2. 

Motivering 

Voor de vaststelling van overgangsmaatregelen moeten gedelegeerde handelingen worden 

gebruikt in plaats van uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage 

 EU-lijst van toegelaten nieuwe 

voedingsmiddelen en traditionele 

levensmiddelen uit derde landen 

Motivering 

De initiële EU-lijst van toegelaten voedingsmiddelen en traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moet in een bijlage bij de verordening worden opgenomen en moet worden bijgewerkt 

door middel van gedelegeerde handelingen. 
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