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Amendement 126
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te worden verzekerd. Waar passend moet 
de nodige aandacht worden besteed aan de 
bescherming van het milieu en het dieren-
welzijn.

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Unie dient een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te worden gewaarborgd. Waar passend 
moet de nodige aandacht worden besteed 
aan de bescherming van het milieu en het 
dierenwelzijn met inachtneming van hun 
hypothetisch denkvermogen en gevoel.

Or. en

Motivering

Het niveau waarop dieren vermoedelijk denken en voelen verschilt van soort tot soort. 
Daarmee moet waar nodig rekening worden gehouden.

Amendement 127
Elena Oana Antonescu

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Standpunt van de Raad Amendement

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
binnen de Unie niet eerder voor 
levensmiddelenproductie 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. 

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
technologie is toegepast die niet eerder is 
gebruikt voor de productie van 
levensmiddelen die bestemd zijn voor afzet 
en consumptie binnen de Unie. Met name 
opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, die 
van invloed zijn op de levensmiddelen en 
dus mogelijk ook op de voedselveiligheid, 
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Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van dieren die met niet-
traditionele foktechnieken zijn 
geproduceerd en van nakomelingen van die 
dieren, levensmiddelen die afkomstig zijn 
van planten die met niet-traditionele 
veredelingstechnieken) zijn geproduceerd, 
levensmiddelen die zijn geproduceerd met 
nieuwe productieprocedés die van invloed 
kunnen zijn op de levensmiddelen, en 
levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit technisch vervaardigde nanomaterialen 
bestaan, ook als nieuwe voedingsmiddelen 
worden beschouwd. Levensmiddelen die 
afkomstig zijn van nieuwe plantensoorten 
of van diersoorten die met traditionele 
foktechnieken zijn geproduceerd, dienen 
niet als nieuwe voedingsmiddelen te 
worden beschouwd. Voorts moet worden 
verduidelijkt dat levensmiddelen uit derde 
landen die binnen de Unie nieuwe 
voedingsmiddelen zijn, uitsluitend als 
traditionele levensmiddelen kunnen 
worden beschouwd wanneer ze afkomstig 
zijn uit de primaire productie als 
omschreven in Verordening (EG) 
nr. 178/2002, ongeacht of het om 
verwerkte of onverwerkte levensmiddelen 
gaat (bijvoorbeeld fruit, jam, vruchtensap). 
Levensmiddelen die afkomstig zijn van 
planten die met niet-traditionele 
kweektechnieken zijn geproduceerd van 
dieren die met niet-traditionele 
foktechnieken zijn geproduceerd of van 
nakomelingen van die dieren, alsmede 
levensmiddelen die zijn geproduceerd met 
nieuwe productieprocedés, kunnen 
evenwel niet tot die categorie 
levensmiddelen behoren.

moeten onder deze verordening vallen. 
Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van dieren die met niet-
traditionele foktechnieken zijn 
geproduceerd en van nakomelingen van die 
dieren, levensmiddelen die afkomstig zijn 
van planten die met niet-traditionele 
veredelingstechnieken) zijn geproduceerd, 
levensmiddelen die zijn geproduceerd met 
nieuwe productieprocedés die van invloed 
kunnen zijn op de levensmiddelen, en 
levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit technisch vervaardigde nanomaterialen 
bestaan, ook als nieuwe voedingsmiddelen 
worden beschouwd. Levensmiddelen die 
afkomstig zijn van nieuwe plantensoorten 
of van diersoorten die met traditionele
foktechnieken zijn geproduceerd, dienen 
niet als nieuwe voedingsmiddelen te 
worden beschouwd. Voorts moet worden 
verduidelijkt dat levensmiddelen uit derde 
landen die binnen de Unie nieuwe 
voedingsmiddelen zijn, uitsluitend als 
traditionele levensmiddelen kunnen 
worden beschouwd wanneer ze afkomstig 
zijn uit de primaire productie als 
omschreven in Verordening (EG) 
nr. 178/2002, ongeacht of het om 
verwerkte of onverwerkte levensmiddelen 
gaat (bijvoorbeeld fruit, jam, vruchtensap). 
Levensmiddelen die afkomstig zijn van 
planten die met niet-traditionele 
kweektechnieken zijn geproduceerd van 
dieren die met niet-traditionele 
foktechnieken zijn geproduceerd of van 
nakomelingen van die dieren, alsmede 
levensmiddelen die zijn geproduceerd met 
nieuwe productieprocedés, kunnen 
evenwel niet tot die categorie 
levensmiddelen behoren.

Or. ro

Motivering

Deze verordening heeft betrekking op de introductie van nieuwe voedingsmiddelen op de 
interne markt, of ze nu in de EU zijn geproduceerd of, onder gespecificeerde voorwaarden, in 
derde landen. Voedingsmiddelen die bestemd zijn voor markten buiten de EU vallen niet 
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onder deze verordening.

Amendement 128
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(18 bis) Om dierproeven te vermijden 
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts als laatste middel 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd. 
Door deze verordening moet worden 
gewaarborgd dat er zo weinig mogelijk 
proeven met gewervelde dieren worden 
gedaan, met bijzondere aandacht voor 
herhaling van proeven, en moet de 
toepassing van proeven zonder dieren en 
van intelligente proefstrategieën worden 
bevorderd. In het kader van de 
ontwikkeling van nieuwe 
voedingsmiddelen moeten bestaande 
resultaten van proeven met gewervelde 
dieren worden gedeeld. Overeenkomstig 
Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 
november 1986 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt1, moeten bovendien proeven met 
gewervelde dieren worden vervangen, 
beperkt of verfijnd. De tenuitvoerlegging 
van deze verordening moet zo mogelijk 
gebaseerd zijn op toepassing van adequate 
vervangende proefmethoden. Uiterlijk 
zeven jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet de Commissie de 
voorschriften inzake gegevenbescherming 
van de resultaten van proeven met 
gewervelde dieren herzien en deze zo 
nodig wijzigen.
1 PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.
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Or. it

(Vgl. amendement 25 van de rapporteur.)

Motivering

Als proeven nooit worden herhaald, zou het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn 
tumorrecidive bij een dier te induceren, met als consequentie dat we de effecten van een 
tweede of derde behandelcyclus niet meer te weten kunnen komen. We moeten beseffen dat 
recidive voorkomt in ten minste 30% van de gevallen waarin een tumor of sarcoom operatief 
verwijderd is. Als deze proeven niet meer bij dieren mogen worden gedaan, zullen ze 
rechtstreeks op patiënten moeten worden uitgevoerd.

Amendement 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(19 bis) Ethische en milieuaspecten 
moeten een onderdeel zijn van het 
risicobeheer tijdens de 
toelatingsprocedure. De beoordeling van 
deze aspecten dient respectievelijk plaats 
te vinden door de Europese groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën en het Europees 
Milieuagentschap.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke overneming van amendement 23 van het EP in eerste lezing.

Amendement 130
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Standpunt van de Raad Amendement

(22) Indien traditionele levensmiddelen (22) Bij de beoordeling en het beheer van 
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uit derde landen voorkomen op de lijst 
van traditionele levensmiddelen uit derde 
landen mogen zij, onder soortgelijke 
voorwaarden als voor de levensmiddelen 
waarvan is aangetoond dat zij een 
geschiedenis van veilig gebruik hebben, in 
de Unie in de handel worden gebracht. Bij 
de beoordeling en het beheer van de 
veiligheid van traditionele levensmiddelen 
uit derde landen moet rekening worden 
gehouden met de geschiedenis van veilig 
gebruik als levensmiddel in hun land van 
oorsprong. 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.

de veiligheid van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen moet 
rekening worden gehouden met de 
regelgeving die in de Europese Unie van 
kracht is.

Or. it

Motivering

Voorkomen moet worden dat producten die niet aan de EU-wetgeving voldoen of die 
ingrediënten bevatten die van met uitsterving bedreigde soorten afkomstig zijn, in de EU 
worden geïmporteerd en op de markt gebracht.

Amendement 131
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Standpunt van de Raad Amendement

(34) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Schrappen

1 PB L 184, 17.7.1999, blz. 23.

Or. en
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Amendement 132
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 35

Standpunt van de Raad Amendement

(35) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om met het oog op de 
geharmoniseerde uitvoering van deze 
bepalingen door de lidstaten een aantal 
definities te verduidelijken op grond van 
ter zake doende criteria, waaronder de 
definitie van "technisch vervaardigde 
nanomaterialen", rekening houdend met 
de technische en de weten¬schappelijke 
ontwikkeling, en de definitie van niet-
traditionele foktechnieken waaronder 
technieken voor ongeslachtelijke 
voortplanting van genetisch identieke 
dieren die vóór 15 mei 1997 in de Unie 
nog niet in het kader van 
levensmiddelenproductie werden gebruikt.  
Voorts moet de Commissie de bevoegdheid 
krijgen om passende 
overgangsmaatregelen vast te stellen en 
de lijst van traditionele levensmiddelen uit 
derde landen en de EU-lijst bij te werken.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 36

Standpunt van de Raad Amendement

(36) Daarenboven dient de Commissie de 
bevoegdheid te krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 

(36) De Commissie dient de bevoegdheid 
te krijgen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
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met betrekking tot de criteria om te bepalen 
welke levensmiddelen vóór 15 mei 1997 in 
de Unie in significante mate voor 
menselijke voeding zijn gebruikt.  Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden deskundigen raadpleegt 
overeenkomstig de toezeggingen die zij 
heeft gedaan in haar Mededeling van 9 
december 2009 betreffende de 
tenuitvoerlegging van artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

tot de criteria om te bepalen welke 
levensmiddelen vóór 15 mei 1997 in de 
Unie in significante mate voor menselijke 
voeding zijn gebruikt, met betrekking tot 
de vraag of een soort voedingsmiddel al 
dan niet onder de verordening valt, de 
aanpassing van de definitie van 
"technisch vervaardigd nanomateriaal" 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en de in internationaal 
verband overeengekomen definities, de 
vaststelling van regels voor de handelwijze 
in het geval dat de Commissie geen 
informatie heeft over het gebruik voor 
menselijke voeding vóór 15 mei 1997, 
alsook met betrekking tot de regels voor 
de toepassing van artikel 4, lid 1, en de 
bijwerking van de EU-lijst. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij de 
voorbereiding advies inwint, onder meer 
van deskundigen.

Or. en

Amendement 134
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 ter) Waar nodig en met inachtneming 
van het in dit artikel omschreven 
toepassingsgebied kan de Commissie, 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 21 en 
onder de in de artikelen 22 en 23 
vastgestelde voorwaarden, bepalen of een 
soort voedingsmiddel binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt. Indien een nieuw voedingsmiddel 
een effect op het menselijk lichaam kan 
hebben dat vergelijkbaar is met dat van 
een geneesmiddel, kan de Commissie het 
advies van het Europees 
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Geneesmiddelenbureau (EMEA) 
inwinnen over de vraag of het 
voedingsmiddel onder Verordening (EG) 
nr. 726/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau1 valt.
1 PB L 136 van 30.04.04, blz. 1.

Or. en

Motivering

Amendement 91 eerste lezing EP.

Amendement 135
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. De Commissie kan volgens de in artikel
19, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
verdere criteria vaststellen ter 
verduidelijking van de definities in lid 2, 
onder a), punt i) tot en met punt iv), 
onder c), d) en onder e), van dit artikel.

3. Gelet op de verschillende definities van 
nanomateriaal die door diverse instanties 
op internationaal niveau zijn gepubliceerd 
en op de permanente technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van nanotechnologie zorgt de 
Commissie, door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 21 en 
onder de in de artikelen 22 en 23 
vastgestelde voorwaarden, voor de 
bijwerking van lid 2, onder c), en voor de 
aanpassing ervan aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en aan de 
definities die in internationaal verband 
zullen worden goedgekeurd.

Or. en
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Motivering

Amendementen 92 en 35 eerste lezing EP.

Amendement 136
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien nodig kan een bevoegde 
autoriteit overleggen met andere bevoegde 
autoriteiten en met de Commissie over de 
mate waarin een voedingsmiddel vóór 15 
mei 1997 in de Unie voor menselijke 
voeding werd gebruikt.  Reacties in het 
kader van dat overleg worden eveneens 
aan de Commissie toegezonden. De 
Commissie maakt een overzicht van de 
ontvangen reacties en deelt het resultaat 
van het overleg mee aan de bevoegde 
autoriteiten.

3. Ter waarborging van de volledigheid 
van de informatie over de indeling van 
een nieuw voedingsmiddel stelt de 
Commissie uiterlijk op ...*, door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 21 en onder de in 
de artikelen 22 en 23 vastgestelde 
voorwaarden, regels vast voor de 
handelwijze in het geval dat de Commissie 
geen informatie heeft over het gebruik 
voor menselijke voeding vóór 
15 mei 1997.
Zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Amendement 40 eerste lezing EP.

Amendement 137
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen met het oog op 
lid 3 van dit artikel vaststellen volgens de 
in artikel 19, lid 2, bedoelde 

4. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 21 en onder de in de artikelen 22 
en 23 vastgestelde voorwaarden, 
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regelgevingsprocedure. gedetailleerde regels voor de toepassing 
van lid 1 vaststellen, met name wat betreft 
de door de lidstaten en/of exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven te 
verstrekken informatie.

Or. en

Motivering

Artikel 4, lid 2, Commissiedocument.

Amendement 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – letter c bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c bis) het advies van het Europees 
Milieuagentschap over de mate waarin 
het productieproces en normale 
consumptie nadelige gevolgen hebben 
voor het milieu, dat niet later dan op de 
dag van publicatie van de beoordeling van 
EFSA wordt gepubliceerd, wordt bij het 
risicobeheer in acht genomen;

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke overneming van amendement 47 van het EP in eerste lezing.

Amendement 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – letter c ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c ter) het advies van de Europese Groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën over de mate 
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waarin er ethische bezwaren zijn, dat niet 
later dan op de dag van publicatie van de 
beoordeling van EFSA wordt 
gepubliceerd, wordt bij het risicobeheer in 
acht genomen;

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke overneming van amendement 48 van het EP in eerste lezing.

Amendement 140
Daciana Octavia Sârbu

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – letter c quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c quater) het voedingsmiddel is niet 
afkomstig van een gekloond dier of 
nakomelingen daarvan.

Or. en

Motivering

Het Parlement pleitte in eerste lezing expliciet voor een wettelijk verbod op het in de handel 
brengen van dit soort voedingsmiddelen in de EU. Dit amendement beoogt ervoor te zorgen 
dat dit soort voedingsmiddelen niet in de handel worden gebracht voordat een voorstel voor 
zo'n verbod wordt ingediend.

Amendement 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voedingsmiddelen waarvoor 
productieprocessen gebruikt zijn die 
specifieke risicobeoordelingsmethoden 
vereisen (zoals voedingsmiddelen die 
technisch vervaardigde nanomaterialen 
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bevatten), kunnen pas op de EU-lijst 
worden opgenomen als er adequate 
risicobeoordelingsmethoden voorhanden 
zijn die door EFSA geschikt worden 
geacht om te beoordelen of het gebruik 
van het betrokken voedingsmiddel veilig 
is.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke overneming van amendement 50 van het EP in eerste lezing.

Amendement 142
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De EU-lijst wordt bijgewerkt volgens de 
procedure van Verordening (EG) 
nr. 1331/2008 en, waar van toepassing, 
volgens artikel 16 van deze verordening.

1. De Commissie werkt de EU-lijst bij, 
onder andere in gevallen van 
gegevensbescherming als bedoeld in 
artikel 16, volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. 1331/2008. In 
afwijking van het bepaalde in artikel 7, 
leden 4, 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 
1331/2008 wordt de verordening 
houdende bijwerking van de EU-lijst 
vastgesteld door middel van een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 21 en onder de in de artikelen 22 
en 23 vastgestelde voorwaarden. De 
Commissie publiceert de EU-lijst op een 
speciaal daarvoor bestemde pagina van 
haar website.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 4, Commissiedocument.
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Amendement 143
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 2 octies (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

2 octies. Vóór het verstrijken van de in 
artikel 16, lid 1, bedoelde termijn wordt de 
EU-lijst overeenkomstig lid 1 bijgewerkt, 
zodat, mits het toegelaten voedingsmiddel 
nog steeds aan de in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden voldoet, de in 
lid 2, onder g), bedoelde specifieke 
vermeldingen er niet meer in opgenomen 
zijn.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 4, Commissiedocument.

Amendement 144
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 2 nonies (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

2 nonies. Voor bijwerking van de EU-lijst 
door toevoeging van een nieuw 
voedingsmiddel dat niet uit ingrediënten 
bestaat of geen ingrediënten bevat die 
onderworpen zijn aan de in artikel 16 
bedoelde gegevensbescherming, en
a) dat overeenkomt met bestaande 
voedingsmiddelen wat betreft 
samenstelling, metabolisme en gehalte 
aan ongewenste stoffen,
of
b) dat uit ingrediënten bestaat of 
ingrediënten bevat die reeds voor gebruik 
in de Unie vrijgegeven zijn, en waarvan 
redelijkerwijs aangenomen mag worden 



PE440.200v01-00 16/20 AM\812695NL.doc

NL

dat het nieuwe beoogde gebruik niet tot 
een verhoging van de inname door de 
consumenten leidt, met inbegrip van 
consumenten die tot een kwetsbare groep 
behoren,
is mutatis mutandis, en in afwijking van 
lid 1, de in artikel 11 van deze 
verordening bedoelde 
kennisgevingsprocedure van toepassing.

Or. en

Motivering

Amendement 86 eerste lezing EP.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – leden 6 en 7

Standpunt van de Raad Amendement

6. De belanghebbende partij kan haar 
aanvraag in iedere fase van de procedure 
intrekken.

6. Voor een vlot verloop van de in dit 
artikel bedoelde kennisgevingsprocedure 
stelt de Commissie uiterlijk op ...*, door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 21 en onder de in 
de artikelen 22 en 23 vastgestelde 
voorwaarden, gedetailleerde regels vast.

7. De Commissie stelt uiterlijk … 
uitvoeringsbepalingen voor dit artikel 
vast, volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing .
* PB: datum invoegen: twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

* Zes maanden na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 146
Elena Oana Antonescu

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

(2) De producent brengt de Commissie 
onverwijld op de hoogte van:

(2) De producent of de Autoriteit brengt de 
Commissie onverwijld op de hoogte van:

Or. ro

Motivering

De verplichte verstrekking van aanvullende informatie die van invloed kan zijn op de 
veiligheidsbeoordeling inzake het gebruik van een nieuw voedingsmiddel, kan niet louter aan 
de betrokken partijen, i.c. de producent, worden overgelaten, aangezien die er geen belang bij 
heeft informatie door te geven die ertoe kan leiden dat het nieuwe voedingsmiddel niet op de 
EU-lijst wordt geplaatst. Daarom moet de verordening een alternatieve weg bieden om 
nieuwe wetenschappelijke of technische informatie ter kennis van de Commissie te brengen 
wanneer de producent dat nalaat.

Amendement 147
Elena Oana Antonescu

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) de in artikel 7, lid 1, bedoelde EU-lijst 
en de in artikel 7, lid 2, bedoelde lijst van 
traditionele levensmiddelen uit derde 
landen, op één enkele speciaal daarvoor 
bestemde pagina op de website van de 
Commissie;

a) de in artikel 7, lid 1, bedoelde EU-lijst 
en de in artikel 7, lid 2, bedoelde lijst van 
traditionele levensmiddelen uit derde 
landen, in alle officiële talen van de Unie
op één enkele speciaal daarvoor bestemde 
pagina op de website van de Commissie;

Or. ro
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Amendement 148
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 21

Standpunt van de Raad Amendement

1. De bevoegdheid om de in artikel 20
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor een periode van vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor 
het einde van de periode van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
automatisch verlengd met dezelfde periode, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
de bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel 22. 

1. De bevoegdheid om de in de artikelen 2, 
lid 2, onder b), 3, lid 3, 4, leden 3 en 4, 9, 
lid 1, 11, lid 6, en 20 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een periode van vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor 
het einde van de periode van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
automatisch verlengd met dezelfde periode, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
de bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel 22. 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft gesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft gesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, is onderworpen aan de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 22 en 23.

3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, is onderworpen aan de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 22 en 23.

Or. en

Amendement 149
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 22

Standpunt van de Raad Amendement

1. De in artikel 20 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

1. De in de artikelen 2, lid 2, onder b), 3, 
lid 3, 4, leden 3 en 4, 9, lid 1, 11, lid 6, en 
20 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
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de Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
informeert de andere instelling en de 
Commissie hiervan uiterlijk een maand
voordat een definitief besluit wordt 
genomen, en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken en waarom.

2. De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan een redelijke 
tijdspanne voordat een definitief besluit 
wordt genomen te informeren, en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en wat de mogelijke redenen 
daarvoor zijn.

3. Het besluit tot intrekking doet opgave 
van de redenen voor de intrekking en 
maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

3. Het besluit tot intrekking doet opgave 
van de redenen voor de intrekking en 
maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 150
Kartika Tamara Liotard

Standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Standpunt van de Raad Amendement

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen een
gedelegeerde handeling binnen drie
maanden na de datum van kennisgeving.

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de
gedelegeerde handeling binnen twee
maanden na de datum van kennisgeving.
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.

2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, of indien het 
Europees Parlement en de Raad beide 

2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, wordt deze in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
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voor die datum aan de Commissie hebben 
laten weten dat zij geen bezwaar zullen
aantekenen, treedt de gedelegeerde 
handeling in werking op de daarin 
bepaalde datum.

gepubliceerd en treedt zij op de daarin 
genoemde datum in werking.

De gedelegeerde handeling kan vóór het 
verstrijken van deze termijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
worden gepubliceerd en in werking 
treden, indien het Europees Parlement en 
de Raad de Commissie beide hebben laten 
weten geen bezwaar te zullen aantekenen.

3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de
gedelegeerde handeling, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde handeling, 
geeft aan om welke redenen zij dit doet.

3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een
gedelegeerde handeling, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde handeling, 
geeft aan om welke redenen zij dit doet.

Or. en


