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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 

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. 

 

                                                 
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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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: 

 

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 
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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 

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 

(5) De bestaande categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 
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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. 

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 

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 



 

AD\1039139NL.doc 7/45 PE537.498v03-00 

 NL 

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, 

ongeacht de datum waarop deze tot de 

Unie zijn toegetreden. 

(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 

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 

(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. 
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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. 

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. 

608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

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. 

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 

(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 
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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. 

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 

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 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 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. 
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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 

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 

Schrappen 
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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. 

 

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 

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. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Motivering 

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

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 
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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. 

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 

(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 
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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. 

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 

 

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 
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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 

 

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. 
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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. 

__________________ __________________ 

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) 
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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. 

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 

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 



 

PE537.498v03-00 18/45 AD\1039139NL.doc 

NL 

hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de belangen 

van de consumenten te bieden. 

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) 

 

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 

a) "nieuwe voedingsmiddelen": alle 

levensmiddelen die binnen de Unie vóór 

15 mei 1997 niet in significante mate voor 
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menselijke voeding werden gebruikt, 

ongeacht de datum waarop de 

verschillende lidstaten tot de Unie zijn 

toegetreden; deze omvatten in het 

bijzonder: 

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) 

 

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 
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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 

 

 

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) 
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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. 

 

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. 
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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 

artikel 2, lid 2, onder a) 

Bevoegdheidsdelegatie betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 

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 
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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 

levensmiddel binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening valt. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

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 

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 
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welke mate het levensmiddel vóór 

15 mei 1997 binnen de Unie voor 

menselijke voeding is gebruikt. 

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. 

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. 

 



 

AD\1039139NL.doc 25/45 PE537.498v03-00 

 NL 

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. 

 

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; 
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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; 

 

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. 
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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  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 

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 a) een specificatie van het nieuwe 
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voedingsmiddel; 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 

 

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 

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 
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is aan een bestaand levensmiddel, of over 

gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 

bevolkingsgroepen; 

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 

 

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) 



 

PE537.498v03-00 30/45 AD\1039139NL.doc 

NL 

 

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) 

 

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 
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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 

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 is bevoegd 

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. 
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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 

 

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) 
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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. 

 

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 



 

PE537.498v03-00 34/45 AD\1039139NL.doc 

NL 

 

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 

 

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; 
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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. 

 

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 
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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 

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 

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 
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derde land tot de markt van de Unie en tot 

bijwerking van de EU-lijst in, waarin 

rekening wordt gehouden met: 

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 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

 

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. 
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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 

 

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 
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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 

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. 
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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 

 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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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 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. 

 

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 
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 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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