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Amendement 13
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De bestaande definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen moet worden 
verduidelijkt en geactualiseerd door in 
plaats van de huidige categorieën een 
verwijzing op te nemen naar de algemene 
definitie van levensmiddelen in 
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.

(5) De bestaande definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen moet worden 
verduidelijkt, uitgebreid met een 
toelichting van de criteria voor nieuwheid, 
en geactualiseerd door in plaats van de 
huidige categorieën een verwijzing op te 
nemen naar de algemene definitie van 
levensmiddelen in 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.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de wetgeving dienen de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen in het dispositief of in een overweging te worden toegelicht. 

Amendement 14
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt (6) Het toepassingsgebied van deze 
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dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt. Met name 
opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, die 
van invloed zijn op de levensmiddelen en
dus mogelijk ook op de voedselveiligheid, 
moeten onder deze verordening vallen.
Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van planten en dieren die 
met niet-traditionele kweek- en 
foktechnieken zijn geproduceerd, en 
levensmiddelen die met nieuwe 
productieprocedés, zoals nanotechnologie 
en nanowetenschap, die van invloed 
kunnen zijn op de levensmiddelen, zijn 
gemodificeerd, ook als nieuwe
voedingsmiddelen worden beschouwd. 
Levensmiddelen die afkomstig zijn van 
nieuwe plantensoorten of van diersoorten
die met traditionele foktechnieken zijn
geproduceerd, moeten niet als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd.

verordening dient zich uit te strekken tot 
alle voedingsmiddelen die voor 15 mei 
1997 in de Gemeenschap niet in 
significante mate voor menselijke voeding 
zijn gebruikt. Tot de criteria voor de 
nieuwheid van voedingsmiddelen moet 
onder meer het gebruik van nieuwe dier-
of plantensoorten of organismen zoals 
micro-organismen, schimmels of algen 
behoren. Ook voedingsmiddelen waarbij 
nieuwe delen van bestaande organismen 
en stoffen met een nieuwe moleculaire 
structuur worden gebruikt, dienen als 
nieuwe voedingsmiddelen te worden 
aangemerkt. Een bestaand 
voedingsmiddel moet als nieuw worden 
beschouwd wanneer zijn chemische 
samenstelling, moleculaire structuur, 
deeltjesgrootte of een andere component 
is gemodificeerd op een wijze die van 
invloed kan zijn op de voedselveiligheid.
Bovendien moet worden verduidelijkt dat 
een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt. Met name 
opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, die 
van invloed zijn op de levensmiddelen en
dus mogelijk ook op de voedselveiligheid, 
moeten onder deze verordening vallen.
Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van planten en dieren die 
met niet-traditionele kweek- en 
foktechnieken zijn geproduceerd, en 
levensmiddelen die met nieuwe 
productieprocedés, zoals nanotechnologie 
en nanowetenschap, die van invloed 
kunnen zijn op de voedselveiligheid, zijn 
gemodificeerd, ook als nieuwe
voedingsmiddelen worden beschouwd. 
Levensmiddelen die afkomstig zijn van 
nieuwe planten- of diersoorten die met 
traditionele kweek- en foktechnieken zijn
geproduceerd, moeten niet als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd.

Or. en
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Motivering

Ter verduidelijking van de wetgeving dienen de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen te worden toegelicht, bij voorkeur in het dispositief of in een overweging.
De voorgestelde tekst beschrijft de wijze waarop de wetgeving inzake nieuwe levensmiddelen 
tot dusver functioneert. In de voorlaatste alinea moet worden verwezen naar de 
voedselveiligheid.

Amendement 15
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Europese Groep ethiek van de 
exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën (EGE) heeft in haar advies 
nr. 23 van 16 januari 2008 over de 
ethische aspecten van het klonen ten 
behoeve van de voedselvoorziening 
verklaard dat de EGE gezien de huidige 
omvang van de problemen met betrekking 
tot welzijn en gezondheid van 
draagmoederdieren en kloondieren, 
betwijfelt of het klonen van dieren voor 
voedingsdoeleinden ethisch verantwoord 
is. De EGE voegde hieraan toe dat zij van 
mening is dat er geen overtuigende 
argumenten zijn die de productie van 
voedingsmiddelen uit klonen en hun 
nakomelingen rechtvaardigen. In het licht 
van de conclusies van de EGE en de
bepalingen van Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad van 20 juli 1998 inzake de 
bescherming van voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren1,
dienen voedingsmiddelen uit klonen en 
hun nakomelingen in de Gemeenschap 
niet op de markt te worden gebracht.
1  PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.

Or. en
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Motivering

Uit een groot aantal wetenschappelijke studies en uit het advies van de Europese Groep 
ethiek blijkt dat het klonen van dieren tot ernstige problemen met betrekking tot welzijn en 
gezondheid van kloondieren en draagmoederdieren leidt. Gekloonde foetussen zijn vaak 
groter dan normale; dit heeft moeilijke geboorten en een groot aantal geboorten met een 
keizersnede tot gevolg. Vele klonen sterven tijdens de dracht of in de eerste levensweken aan 
immuundeficiënties, cardiovasculaire collaps, ademhalingsproblemen en nierafwijkingen. 
Bovendien is het van belang dat gekloonde dieren en hun nakomelingen in deze verordening 
worden opgenomen om een gepaste controle te kunnen waarborgen.

Amendement 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Voedingsmiddelen die uit 
gekloonde dieren en de nakomelingen 
daarvan worden geproduceerd, zijn 
evenwel van de werkingssfeer van deze 
verordening uitgesloten. Deze toelating 
van deze voedingsmiddelen moet bij 
specifieke verordening worden geregeld 
via de medebeslissingsprocedure in plaats 
van de uniforme procedure van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure]. De Commissie zal hiertoe een 
wetgevingsvoorstel indienen voordat de 
onderhavige verordening in werking 
treedt. Tot de inwerkingtreding van een 
verordening inzake gekloonde dieren 
dient een moratorium van kracht te zijn
op het in de handel brengen van 
voedingsmiddelen uit klonen en hun 
nakomelingen.

Or. de
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Amendement 17
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Het klonen van dieren is 
onverenigbaar met de punten 20 en 21 
van de bijlage bij Richtlijn 98/58/EG. 
Volgens punt 20 mogen geen natuurlijke 
of kunstmatige fokmethoden worden 
toegepast die de betrokken dieren pijn of 
letsel toebrengen of kunnen toebrengen.
Volgens punt 21 mag een dier alleen voor 
landbouwdoeleinden worden gehouden 
als op basis van het genotype of fenotype 
redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de gezondheid en het welzijn van het 
dier daardoor niet worden geschaad.

Or. en

Motivering

De door klonen veroorzaakte problemen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van 
dieren zijn onverenigbaar met bepalingen van Richtlijn 98/58/EG van de Raad.

Amendement 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Tot dusver is slechts zeer weinig 
bekend over de gevolgen voor de 
gezondheid van voedingsmiddelen die met 
behulp van nanotechnologische procedés 
geproduceerde nanodeeltjes bevatten.
Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
dient derhalve de toepassing van 
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nanodeeltjes bij de 
voedingsmiddelenproductie te worden 
gestaakt tot er wetenschappelijke 
inzichten in de effecten van de toepassing 
van dergelijke deeltjes beschikbaar zijn.

Or. de

Amendement 19
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zo nodig moeten 
uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld 
om criteria te verschaffen voor de 
beoordeling of een levensmiddel vóór 15 
mei 1997 in de Gemeenschap in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt. Als een levensmiddel vóór die 
datum uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2002/46/EG, of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de handel worden 
gebracht zonder als nieuw voedingsmiddel
te worden beschouwd. Bij de beoordeling 
of het levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
echter geen rekening worden gehouden met 
het gebruik als voedingssupplement of
bestanddeel daarvan. Voor ander gebruik 
van het betrokken levensmiddel, dus niet 
als voedingssupplement, moet 
toestemming overeenkomstig deze 
verordening vereist zijn.

(7) Er moeten uitvoeringsmaatregelen 
worden vastgesteld om aanvullende 
criteria te verschaffen voor de beoordeling 
of een levensmiddel vóór 15 mei 1997 in 
de Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
levensmiddel vóór die datum uitsluitend 
gebruikt is als voedingssupplement, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG, of 
bestanddeel daarvan, mag het na die datum 
voor hetzelfde gebruik in de handel worden 
gebracht zonder als nieuw voedingsmiddel
te worden beschouwd. Bij de beoordeling 
of het levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
echter geen rekening worden gehouden met 
het gebruik als voedingssupplement of
bestanddeel daarvan. Voor ander gebruik 
van het betrokken levensmiddel, dus niet 
als voedingssupplement, moet 
toestemming overeenkomstig deze 
verordening vereist zijn.

r. en



AM\730935NL.doc 9/26 PE409.412v01-00

NL

Motivering

Er moeten uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld om de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen nader te beschrijven. Het woord 'aanvullend' dient te worden ingevoegd 
aangezien de amendementen op overweging 6 reeds nadere toelichtingen bevatten.

Amendement 20
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wanneer een product, rekening 
houdend met al zijn kenmerken, aan de 
definitie van een geneesmiddel en aan de 
definitie van een product dat onder de 
toepassing van andere communautaire 
wetgeving valt, beantwoordt, zijn de 
bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik1 van toepassing. Als 
gevolg hiervan mag een lidstaat die 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
vaststelt dat een stof een geneesmiddel is, 
het in de handel brengen van dit middel 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving beperken.

1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Or. en

Motivering

Bij de behandeling van nieuwe voedingsmiddelen rijzen vele vragen over de grens tussen 
levens- en geneesmiddelen. Daarom is het van belang om dit algemene beginsel te 
benadrukken in deze overweging, die voor meer duidelijkheid voor de sector en voor 
consumenten zorgt met betrekking tot de werking van de markt en producten op de grens.
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Amendement 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong bij de vervaardiging waarvan 
de betreffende dieren met genetisch 
gemodificeerde producten zijn gevoerd, 
moeten worden geëtiketteerd. Ter wille 
van de transparantie voor de 
consumenten en ter voorkoming van 
mededingingsverstoringen op de markt 
voor diervoeder en dierlijke producten 
wordt de etikettering van dergelijke 
producten in deze verordening nader 
geregeld.

Or. de

Motivering

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt tot dusver zo geïnterpreteerd dat voedingsmiddelen 
van dierlijke oorsprong bij de vervaardiging waarvan de betreffende dieren met genetisch 
gemodificeerde producten zijn gevoerd, van het toepassingsgebied van de 
etiketteringsvoorschriften zijn uitgesloten. De Europese producenten hebben door deze 
uitzondering te kampen met mededingingsverstoringen, aangezien het gebruik van genetisch 
gemodificeerde diervoeders, met name in het geval van importen uit derde landen, niet meer 
kan worden vastgesteld aan het eindproduct.

Amendement 22
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en
levensmiddelenindustrie te stimuleren 

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en
levensmiddelenindustrie te stimuleren 
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mogen de nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en eigen gegevens die worden 
verstrekt om een aanvraag voor de opname 
van een nieuw voedingsmiddel op de 
communautaire lijst te ondersteunen, onder 
bepaalde omstandigheden gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. De
bescherming van de door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor andere aanvragers geen beletsel 
vormen om op basis van hun eigen
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen.

mogen de nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en eigen gegevens die worden 
verstrekt om een aanvraag voor de opname 
van een nieuw voedingsmiddel op de 
communautaire lijst te ondersteunen, onder 
bepaalde omstandigheden gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. De
bescherming van de door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor andere aanvragers geen beletsel 
vormen om op basis van hun eigen
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen. 
Bovendien mag de bescherming van de 
door een aanvrager ingediende 
wetenschappelijke gegevens geen beletsel 
vormen voor transparantie en toegang tot 
informatie ten aanzien van de voor de 
veiligheidsbeoordeling van nieuwe 
voedingsmiddelen gebruikte gegevens. 
Evenwel dienen intellectuele-
eigendomsrechten te worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt overeen met amendement 5 van het ontwerpadvies, maar is erop 
gericht de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van de producenten te 
waarborgen.

Amendement 23
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor nieuwe voedingsmiddelen (21) Voor nieuwe voedingsmiddelen 
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gelden de algemene
etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 
2000/13/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wetgeving 
der lidstaten inzake de etikettering en 
presentatie van levensmiddelen alsmede 
inzake de daarvoor gemaakte reclame. 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. Daarom kan het bij 
de opname van een nieuw voedingsmiddel
op de communautaire lijst nodig zijn 
specifieke gebruiksvoorwaarden of
etiketteringsvoorschriften vast te stellen.

gelden de algemene
etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 
2000/13/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wetgeving 
der lidstaten inzake de etikettering en 
presentatie van levensmiddelen alsmede 
inzake de daarvoor gemaakte reclame. 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, waaronder 
eventueel informatie in verband met 
ethische overwegingen. Daarom kan het 
bij de opname van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
nodig zijn specifieke gebruiksvoorwaarden 
of etiketteringsvoorschriften vast te stellen.

Or. en

Motivering

De criteria voor aanvullende etikettering dienen zich ook uit te strekken tot ethische 
overwegingen, onder meer met betrekking tot klonen. Het moet daarom mogelijk zijn om de 
etikettering van uit gekloonde dieren geproduceerde voedingsmiddelen verplicht te stellen.

Amendement 24
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Door de invoering van een 
Europees kwaliteitskeurmerk worden de 
consumenten in staat gesteld producten te 
herkennen die in overeenstemming met de 
strenge Europese normen inzake het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid zijn geproduceerd. Dit 
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kwaliteitskeurmerk vormt, buiten de 
doelstelling van deze verordening, een 
essentieel onderdeel van het algemene 
beleid van de EU om haar burgers voor te 
lichten over de kenmerken van producten 
en de omstandigheden waaronder zij zijn 
vervaardigd.

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën kan in 
voorkomend geval worden geraadpleegd 
voor advies over ethische vraagstukken in 
verband met het in de handel brengen van 
nieuwe voedingsmiddelen.

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën dient met 
betrekking tot ethische vraagstukken te
worden geraadpleegd voor advies over 
ethische vraagstukken in verband met de 
toepassing van nieuwe technologieën en
het in de handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen.

Or. de

Motivering

Het lijkt niet gerechtvaardigd om, zoals de rapporteur voorstelt, de Europese Groep ethiek bij 
elke aanvraag voor een vergunning voor nieuwe voedingsmiddelen te raadplegen. Wanneer 
ethische vraagstukken aan de orde zijn, dient dit echter wel te gebeuren. Op dit punt is het 
door de rapporteur voorgestelde amendement mogelijk te restrictief, wat in strijd zou zijn met 
de doelstelling van de verordening om het toelatingsprocedure algemeen te verbeteren en te 
bespoedigen. 
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Amendement 26
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd lid 2 is deze 
verordening van toepassing op 
levensmiddelenadditieven,
voedingsenzymen, vitaminen, mineralen 
en aroma's alsmede bepaalde 
uitgangsmaterialen van 
levensmiddelenaroma's waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt, wanneer 
dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen.

Or. de

Motivering

Ingrediënten of levensmiddelenadditieven die met behulp van een nieuwe
productietechnologie, bijvoorbeeld de nanotechnologie of nanowetenschap, zijn vervaardigd 
dienen onder de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen te vallen. Deze stoffen kunnen 
geheel nieuwe eigenschappen hebben. Om redenen van preventieve consumentenbescherming 
is daarom een aparte beoordeling nodig, die ongeacht de tot dusver gebruikelijke toepassing 
of de toelating van een stof wordt uitgevoerd.
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Amendement 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd lid 2, letter b) worden 
bij deze verordening 
etiketteringsvoorschriften voor 
voedingsmiddelen vastgesteld die uit 
dieren zijn vervaardigd die met genetisch 
gemodificeerde diervoerders zijn gevoerd.

Or. de

Motivering

Overweging 16 van verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt zo geïnterpreteerd dat 
voedingsmiddelen die uit met GGO's gevoerde dieren zijn vervaardigd, van het 
toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten. Daar verordening 1829/2003 geen 
desbetreffende etiketteringsvoorschriften omvat, dienen deze in het kader van onderhavige 
verordening te worden vastgesteld.

Amendement 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zo nodig kan volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde procedure worden 
vastgesteld of een soort levensmiddel 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

3. Zo nodig kan volgens de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde procedure worden 
vastgesteld of een soort levensmiddel 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

Or. de
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Amendement 29
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 3 - lid 2 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “nieuwe voedingsmiddelen”: a) “nieuwe voedingsmiddelen”:
levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet 
in de Gemeenschap in significante mate 
voor menselijke voeding zijn gebruikt, met 
inbegrip van:

i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 
mate voor menselijke voeding zijn 
gebruikt.

i) levensmiddelen afkomstig van planten 
of dieren, wanneer op die planten of 
dieren een niet-traditionele kweek- of 
foktechniek is toegepast die vóór 15 mei 
1997 nog niet werd gebruikt; en

Het uitsluitende gebruik van een 
levensmiddel als voedingssupplement of
bestanddeel daarvan is niet voldoende om 
aan te tonen dat het vóór 15 mei 1997 in 
de Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
levensmiddel vóór die datum echter
uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de Gemeenschap in 
de handel worden gebracht zonder als 
nieuw voedingsmiddel te worden
beschouwd. Nadere criteria voor de 
beoordeling of een levensmiddel vóór 15 
mei 1997 in de Gemeenschap in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen dan wel aan te 
vullen, kunnen volgens de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing worden vastgesteld;

ii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt, wanneer 
dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen.

ii) levensmiddelen afkomstig van planten 
of dieren, wanneer op die planten of 
dieren een niet-traditionele kweek- of 
foktechniek is toegepast die vóór 15 mei 
1997 nog niet werd gebruikt; en

Het uitsluitende gebruik van een 
levensmiddel als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan is niet voldoende om 
aan te tonen dat het vóór 15 mei 1997 in 
de Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
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levensmiddel vóór die datum echter 
uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de Gemeenschap in 
de handel worden gebracht zonder als 
nieuw voedingsmiddel te worden 
beschouwd. Vóór inwerkingtreding van 
deze verordening worden nadere criteria 
voor de beoordeling of een levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 in de Gemeenschap in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen dan wel aan te 
vullen, vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

iii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt, wanneer 
dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen;

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 2, onder a), punt i) bevat een algemene definitie van nieuwe voedingsmiddelen. 
De categorieën ii) en iii) vormen subcategorieën bij deze algemene definitie. Aan de andere 
kant heeft de tweede alinea van letter a), punt i) betrekking op alle categorieën die in 
artikel 3, lid 2, onder a) worden genoemd. De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 
inwerkingtreding van de verordening worden vastgesteld. 
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Amendement 30
Alyn Smith en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 3 - lid 2 - letter a) - punt ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) levensmiddelen afkomstig van planten 
of dieren, wanneer op die planten of dieren 
een niet-traditionele kweek- of foktechniek 
is toegepast die vóór 15 mei 1997 nog niet 
werd gebruikt; en

ii) levensmiddelen afkomstig van planten 
of dieren, wanneer op die planten of dieren 
een niet-traditionele kweek- of foktechniek 
– met uitzondering van klonen – is 
toegepast die vóór 15 mei 1997 nog niet in 
commercieel verband werd gebruikt; en

Or. de

Amendement 31
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 3 - lid 2 - letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “traditionele levensmiddelen uit een 
derde land”: nieuwe voedingsmiddelen met 
een gebruiksgeschiedenis in een derde 
land, waarmee bedoeld wordt dat het 
levensmiddel gedurende ten minste één 
generatie voor een groot deel van de 
bevolking van het land een onderdeel van 
het normale voedingspatroon is geweest, 
en dat nog altijd is;

b) “traditionele levensmiddelen uit een 
derde land”: nieuwe voedingsmiddelen met 
een gebruiksgeschiedenis in een derde 
land, waarmee bedoeld wordt dat het 
levensmiddel gedurende ten minste 25 jaar
voor een groot deel van de bevolking van 
het land een onderdeel van het normale 
voedingspatroon is geweest, en dat nog 
altijd is;

Or. de

Motivering

De doelstelling om duidelijk preciezere voorschriften voor traditionele levensmiddelen uit 
derde landen in te voeren is begrijpelijk. De door de rapporteur voorgestelde periode van 50 
jaar lijkt evenwel te lang, met name gezien het feit dat de term 'traditioneel' in de overige 
regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen betrekking heeft op een generatie met een 
duur van 25 jaar (zie artikel 2, lid 1, onder b) van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de 
Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor 
landbouwproducten en levensmiddelen). 
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Amendement 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 3 - lid 2 - letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De term "uit dieren die met 
genetisch gemodificeerde diervoeders zijn 
gevoerd" houdt in dat diervoeders die 
genetisch gemodificeerde organismen 
bevatten zijn gebruikt om de dieren te 
voeren waaruit het betreffende 
voedingsmiddel is vervaardigd.

Or. de

Amendement 33
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 6 - letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wanneer het onder ethisch 
verantwoorde omstandigheden is 
geproduceerd.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om bij de overwegingen met betrekking tot de toelating van nieuwe 
voedingsmiddelen rekening te houden met ethische aspecten. Indien in artikel 6 geen ethische 
aspecten worden opgenomen, is er geen duidelijke wettelijke basis voor de toepassing van 
ethische criteria bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. 
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Amendement 34
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Voedingsmiddelen uit gekloonde dieren

6 bis. Voedingsmiddelen die uit gekloonde 
dieren en de nakomelingen daarvan 
worden geproduceerd, worden in de 
Gemeenschap niet in de handel gebracht.

Or. en

Motivering

Aangezien klonen tot ernstige problemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van 
gekloonde dieren en draagmoederdieren leidt, mogen dieren noch voor fokdoeleinden noch 
voor de vlees- of zuivelproductie worden gekloond.

Amendement 35
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 7  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de in artikel 2, lid 2 bis genoemde 
gevallen dient de uniforme procedure te 
worden toegepast ongeacht de tot dusver 
gebruikelijke toepassing of de toelating 
van de stof waarvoor een traditioneel 
productieprocedé is gebruikt.

Or. de

Motivering

Ingrediënten of levensmiddelenadditieven die met behulp van een nieuwe 
productietechnologie, bijvoorbeeld de nanotechnologie of nanowetenschap, zijn vervaardigd 
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dienen onder de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen te vallen. Deze stoffen kunnen 
geheel nieuwe eigenschappen hebben. Om redenen van preventieve consumentenbescherming 
is daarom een aparte beoordeling nodig, die ongeacht de tot dusver gebruikelijke toepassing 
of de toelating van een stof wordt uitgevoerd.

Amendement 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 7 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, derde alinea, 
van Verordening (EG) nr. [uniforme
procedure] wordt, wanneer nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens overeenkomstig artikel 12 
worden beschermd, volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
besloten over de bijwerking van de 
communautaire lijst voor een nieuw 
voedingsmiddel dat geen traditioneel 
levensmiddel uit een derde land is.

3. In afwijking van artikel 7, derde alinea, 
van Verordening (EG) nr. [uniforme
procedure] wordt, wanneer nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens overeenkomstig artikel 12 
worden beschermd, volgens de in artikel 
14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing besloten over de bijwerking 
van de communautaire lijst voor een nieuw 
voedingsmiddel dat geen traditioneel 
levensmiddel uit een derde land is.

Or. de

Amendement 37
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Traditionele levensmiddelen uit een derde 

land
1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
brengt de Commissie van dit voornemen 
op de hoogte en vermeldt hierbij de naam, 
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de samenstelling en het land van 
oorsprong van het levensmiddel.
Deze kennisgeving gaat vergezeld van 
gedocumenteerde gegevens die de
geschiedenis van veilig gebruik in het 
derde land aantonen.
2. De Commissie zendt de kennisgeving 
met de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de
geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit.
3. De lidstaten en de autoriteit kunnen de 
Commissie binnen vier maanden na de
doorzending door de Commissie van de in 
lid 2 bedoelde kennisgeving mededelen
dat zij wetenschappelijk gemotiveerde 
bezwaren tegen het in de handel brengen 
van het traditionele levensmiddel hebben.
In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht,
en zijn de artikelen 5, 6 en 7 van 
toepassing. De in lid 1 bedoelde 
kennisgeving wordt beschouwd als een 
aanvraag in de zin van artikel 3, lid 1, van 
Verordening XX/XXX [uniforme 
procedure].
De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
hiervan binnen vijf maanden na de datum 
van de kennisgeving overeenkomstig lid 1, 
op de hoogte.
4. Als geen wetenschappelijk gemotiveerd 
bezwaar in verband met de veiligheid is
aangetekend en de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf hierover geen
informatie heeft ontvangen 
overeenkomstig lid 3, mag het traditionele 
levensmiddel in de Gemeenschap in de 
handel worden gebracht vanaf vijf 
maanden na de datum van de 
kennisgeving overeenkomstig lid 1.
5. Op een hiervoor bestemde pagina van 
haar website publiceert de Commissie een 
lijst van traditionele levensmiddelen uit 
derde landen die overeenkomstig lid 4 in 
de Gemeenschap in de handel mogen 
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worden gebracht.
6. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, kunnen 
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Traditionele voedingsmiddelen uit derde landen die in de EU nieuwe voedingsmiddelen zijn, 
moeten volgens dezelfde toelatingsprocedure worden behandeld als andere nieuwe 
voedingsmiddelen, zij het met een aangepaste veiligheidsevaluatie.

Amendement 38
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 8  lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, kunnen
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

6. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, worden 
uiterlijk zes maanden na bekendmaking 
van deze verordening volgens de in artikel 
14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing vastgesteld.

Or. de

Motivering

Ter waarborging van een verregaande consumentenbescherming moeten de 
uitvoeringsbepalingen voor de vereenvoudigde toelatingsprocedure voor traditionele 
voedingsmiddelen uit derde landen zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de 
verordening worden vastgelegd.
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Amendement 39
Niels Busk

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Advies Europese Groep ethiek van de 
exacte wetenschappen en de nieuwe 

technologieën
In voorkomend geval kan de Commissie, 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat, de Europese Groep ethiek van de 
exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën raadplegen voor advies 
over ethische vraagstukken op het gebied 
van wetenschappen en nieuwe 
technologieën van groot ethisch belang. 
De Commissie maakt dit advies voor het 
publiek toegankelijk, onder meer middels 
publicatie daarvan op een daartoe 
bestemde pagina van haar website.

Or. en

Motivering

In gerechtvaardigde gevallen (zoals in het geval van de toepassing van nanotechnologieën of 
kloontechnieken) is het gepast dat ethische vraagstukken ter raadpleging worden voorgelegd 
aan de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. Dit 
raadplegingsproces kan door de Commissie zelf of door een lidstaat worden gestart. Ten 
behoeve van de transparantie en de participatie van deskundigen en het algemene publiek 
dient het advies te worden gepubliceerd op het internet.
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Amendement 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Alyn Smith

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis

SPECIFIEKE 
ETIKETTERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 11 bis

Etikettering van voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong die met behulp van 

genetisch gemodificeerde organismen zijn 
vervaardigd

Wanneer een product met materiaal is 
vervaardigd dat is verkregen uit dieren die 
met genetisch gemodificeerde diervoeders 
zijn gevoerd, wordt op de verpakking en 
naast het desbetreffende ingrediënt in de 
volgens artikel 6 van Richtlijn 
2000/13/EG voorgeschreven lijst van 
ingrediënten de volgende tekst 
aangebracht: "verkregen uit dieren die 
met genetisch gemodificeerde diervoeders 
zijn gevoerd"; voor producten die niet in 
voorverpakte vorm worden aangeboden, 
moeten de woorden op of in duidelijke 
verbinding met de uitstalling van het 
product te lezen staan.

Or. de

Motivering

Overweging 16 van verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt zo geïnterpreteerd dat 
voedingsmiddelen die uit met GGO's gevoerde dieren zijn vervaardigd, van het 
toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten. Daar verordening 1829/2003 geen 
desbetreffende etiketteringsvoorschriften omvat, dienen deze in het kader van onderhavige 
verordening te worden vastgesteld.
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Amendement 41
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening  wijzigingsbesluit
Artikel 19 bis (nieuw)
Richtlijn 98/58/EG
Bijlage  punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Wijziging van Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad

Punt 20 van Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad wordt als volgt gewijzigd:

20. Er mogen geen natuurlijke of 
kunstmatige fokmethoden worden 
toegepast die de betrokken dieren 
pijn of letsel toebrengen of kunnen 
toebrengen.
Dit voorschrift sluit niet bepaalde 
handelingen uit die een uiterst gering of 
kortstondig lijden of letsel kunnen 
berokkenen, of een ingreep kunnen vergen 
die vermoedelijk geen blijvend letsel 
veroorzaakt, indien zulks volgens de 
nationale voorschriften is toegestaan.
Dieren mogen niet worden gekloond voor 
fokdoeleinden of de productie van 
voedingsmiddelen.

Or. en

Motivering

Aangezien klonen tot ernstige problemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van 
gekloonde dieren en draagmoederdieren leidt, mogen dieren noch voor fokdoeleinden noch 
voor de vlees- of zuivelproductie worden gekloond.


	730935nl.doc

