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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende nieuwe voedingsmiddelen
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0894),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C8-0487/2013),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 april 2014,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie internationale handel, de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A8-0000/2014),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt en levert een aanzienlijke 

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt, dat een belangrijke bijdrage 
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bijdrage tot de gezondheid en het welzijn 
van de burgers en hun sociale en 
economische belangen. Verschillen tussen 
de nationale wetgevingen ten aanzien van 
de veiligheidsbeoordeling en de toelating 
van nieuwe voedingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor het vrije verkeer 
van deze levensmiddelen en daardoor 
oneerlijke concurrentievoorwaarden 
scheppen. 

levert aan de gezondheid en het welzijn 
van de burgers en aan hun sociale en 
economische belangen. Verschillen tussen 
de nationale wetgevingen ten aanzien van 
de veiligheidsbeoordeling en de toelating 
van nieuwe voedingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor het vrije verkeer 
van deze levensmiddelen en daardoor 
rechtsongelijkheid en oneerlijke 
concurrentievoorwaarden scheppen. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij de uitvoering van het 
levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consumentenbelangen alsmede de goede 
werking van de interne markt worden 
gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 
worden gezorgd voor transparantie.

(2) Bij de uitvoering van het 
levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid, van de 
consumentenbelangen en van het milieu
alsmede de goede werking van de interne 
markt worden gewaarborgd, terwijl 
tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 
transparantie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De voorschriften van de Unie voor 
nieuwe voedingsmiddelen zijn vastgesteld 
bij Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

(3) De voorschriften van de Unie voor 
nieuwe voedingsmiddelen zijn vastgesteld 
bij Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
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Europees Parlement en de Raad8 en bij 
Verordening (EG) nr. 1852/20019 van de 
Commissie9. Die voorschriften moeten 
worden aangepast om de bestaande 
vergunningsprocedures te vereenvoudigen 
en rekening te houden met recente 
ontwikkelingen in het recht van de Unie. 
Omwille van de duidelijkheid van de 
wetgeving van de Unie moeten de 
Verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EG) 
nr. 1852/2001 worden ingetrokken en moet 
Verordening (EG) nr. 258/97 door deze
verordening worden vervangen.

Europees Parlement en de Raad8 en bij 
Verordening (EG) nr. 1852/20019 van de 
Commissie9. Die voorschriften moeten 
worden aangepast om de bestaande 
vergunningsprocedures te vereenvoudigen 
en rekening te houden met recente 
ontwikkelingen in het recht van de Unie en 
met de vooruitgang van de technologie. 
De Verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EG) 
nr. 1852/2001 moeten worden ingetrokken 
en door onderhavige verordening worden 
vervangen.

____________________ ____________________
8 Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten (PB L 43 van 
14.2.1997, blz. 1).

8 Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten (PB L 43 van 
14.2.1997, blz. 1).

9 Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 
Commissie van 20 september 2001 
houdende nadere regels voor de 
openbaarmaking van bepaalde gegevens en 
de bescherming van ingevolge 
Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte 
gegevens (PB L 253 van 21.9.2001, 
blz. 17).

9 Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 
Commissie van 20 september 2001 
houdende nadere regels voor de 
openbaarmaking van bepaalde gegevens en 
de bescherming van ingevolge 
Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte 
gegevens (PB L 253 van 21.9.2001, 
blz. 17).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Levensmiddelen die voor 
technologische doeleinden zijn bestemd 
alsook genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen moeten niet onder het
toepassingsgebied van deze verordening 

(4) Levensmiddelen die voor 
technologische doeleinden zijn bestemd 
alsook genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen moeten niet onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
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vallen, aangezien daarop reeds andere 
voorschriften van de Unie van toepassing 
zijn. Daarom moeten genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen waarop 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad10 van 
toepassing is, enzymen waarop 
Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad11 van 
toepassing is, levensmiddelen die 
uitsluitend worden gebruikt als additieven 
waarop Verordening (EG) nr. 1333/2008 
van het Europees Parlement en de Raad12

van toepassing is, aroma's waarop 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad13 van 
toepassing is en extractiemiddelen waarop 
Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad14 van toepassing is, 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten.

vallen. Daarom moeten genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen waarop 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
toepassing is, levensmiddelenenzymen
waarop Verordening (EG) nr. 1332/2008 
van het Europees Parlement en de Raad 
van toepassing is, levensmiddelen die 
uitsluitend worden gebruikt als additieven 
waarop Verordening (EG) nr. 1333/2008 
van het Europees Parlement en de Raad 
van toepassing is, levensmiddelenaroma's
waarop Verordening (EG) nr. 1334/2008 
van het Europees Parlement en de Raad 
van toepassing is en extractiemiddelen 
waarop Richtlijn 2009/32/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
toepassing is, van het toepassingsgebied 
van deze verordening worden uitgesloten.

____________________ ____________________
10 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 
blz. 1).

10 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 
blz. 1).

11 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake 
voedingsenzymen (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 7).

11 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake 
voedingsenzymen (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 7).

12 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 16).

12 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 16).

13 Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake aroma's en 
bepaalde voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 34).

13 Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake aroma's en 
bepaalde voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 34).
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14 Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake het 
gebruik van extractiemiddelen bij de 
productie van levensmiddelen en 
bestanddelen daarvan (herschikking) 
(PB L 141 van 6.6.2009, blz. 3).

14 Richtlijn 2009/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake het 
gebruik van extractiemiddelen bij de 
productie van levensmiddelen en 
bestanddelen daarvan (herschikking) 
(PB L 141 van 6.6.2009, blz. 3).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De bestaande categorieën nieuwe 
voedingsmiddelen die in artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 
vastgesteld, moeten worden verduidelijkt 
en geactualiseerd door deze te vervangen
door een verwijzing naar de algemene 
definitie van levensmiddelen in artikel 2 
van Verordening (EG) nr. 178/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad15.

(5) De bestaande categorieën nieuwe 
voedingsmiddelen die in artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 worden 
opgesomd, moeten worden verduidelijkt en 
geactualiseerd door een verwijzing naar de 
algemene definitie van levensmiddelen in 
artikel 2 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad. Voordat onderhavige 
verordening van toepassing wordt dient de 
Commissie richtsnoeren met betrekking 
tot de categorieën nieuwe 
voedingsmiddelen vast te stellen die 
aanvragers en lidstaten helpen bij het 
bepalen of een levensmiddel onder het 
toepassingsgebied van onderhavige 
verordening valt en tot welke categorie 
nieuwe voedingsmiddelen een 
levensmiddel behoort.

____________________ ____________________
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 

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 
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van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 
31 van 1.2.2002, blz. 1).

van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 
31 van 1.2.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 6

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 als één van de criteria om 
te bepalen of een levensmiddel als nieuw 
voedingsmiddel geldt blijven gelden dat 
het niet vóór de datum van 
inwerkingtreding van die verordening, 
namelijk 15 mei 1997, in significante mate 
binnen de Unie voor menselijke voeding is
gebruikt. Met gebruik binnen de Unie 
wordt bedoeld gebruik in de lidstaten, 
ongeacht de datum waarop deze tot de 
Unie zijn toegetreden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Opkomende technologieën die bij de 
productie van levensmiddelen worden 
toegepast, kunnen van invloed zijn op de 
levensmiddelen en bijgevolg ook op de 
voedselveiligheid. Daarom moet tevens 
worden verduidelijkt dat een levensmiddel 

(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 deze 
verordening tevens duidelijk aangeven dat 
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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.

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 Raad.

____________________ ____________________
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).

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op vitaminen, mineralen en andere 
stoffen die bestemd zijn voor gebruik in 
voedingssupplementen of toevoeging aan 
levensmiddelen, met inbegrip van 
volledige zuigelingenvoeding en 

(8) Vitaminen, mineralen en andere stoffen 
die bestemd zijn voor gebruik in 
voedingssupplementen overeenkomstig 
Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad17 en Verordening 
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opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 
voeding voor medisch gebruik en de 
dagelijkse voeding volledig vervangende 
producten voor gewichtsbeheersing, zijn de 
voorschriften in Richtlijn 2002/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad17, 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad18 en
Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad19 van 
toepassing. Wanneer die stoffen onder de 
in deze verordening opgenomen definitie 
van "nieuwe voedingsmiddelen" vallen, 
moeten zij ook overeenkomstig deze 
verordening worden beoordeeld.

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad18, of voor 
toevoeging aan levensmiddelen, met 
inbegrip van volledige zuigelingenvoeding 
en opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 
voeding voor medisch gebruik en de 
dagelijkse voeding volledig vervangende 
producten voor gewichtsbeheersing, 
waarop de voorschriften in Verordening 
(EU) nr. 609/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing zijn, 
moeten wanneer zij onder de in deze 
verordening opgenomen definitie van 
"nieuwe voedingsmiddelen" vallen, ook 
overeenkomstig deze verordening worden 
beoordeeld.

____________________ ____________________
17 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen (PB L 183 van 
12.7.2002, blz. 51).

17 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen (PB L 183 van 
12.7.2002, blz. 51).

18 Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de toevoeging 
van vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 
404 van 30.12.2006, blz. 26).

18 Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de toevoeging 
van vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 
404 van 30.12.2006, blz. 26).

19 Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 juni 
2013 inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen, voeding voor 
medisch gebruik en de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten voor 
gewichtsbeheersing, en tot intrekking van 
Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 
2006/125/EG en 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 
van 29.6.2013, blz. 35).

19 Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 juni 
2013 inzake voor zuigelingen en peuters 
bedoelde levensmiddelen, voeding voor 
medisch gebruik en de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten voor 
gewichtsbeheersing, en tot intrekking van 
Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 
2006/125/EG en 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 
van 29.6.2013, blz. 35).
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Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een belangrijke verandering 
plaatsvindt in het productieprocedé van 
een stof die overeenkomstig 
Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) 
nr. 1925/2006 of Verordening (EU) 
nr. 609/2013 is gebruikt of de 
deeltjesgrootte van een dergelijke stof 
verandert, bijvoorbeeld door toepassing 
van nanotechnologie, kan dat van invloed 
zijn op de levensmiddelen en bijgevolg 
ook op de voedselveiligheid. Daarom 
moeten dergelijke stoffen voor de 
toepassing van deze verordening als 
nieuwe voedingsmiddelen worden 
beschouwd en moeten zij eerst worden 
herbeoordeeld overeenkomstig deze 
verordening en vervolgens 
overeenkomstig de desbetreffende 
specifieke wetgeving.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overweging 9 is overbodig, daar de belangrijkste aspecten ervan in de overwegingen 7 en 8 
aan de orde komen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Als een levensmiddel vóór 
15 mei 1997 uitsluitend gebruikt is als of in 
een voedingssupplement, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 
Richtlijn 2002/46/EG, moet worden 
toegestaan dat het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de Unie in de handel 
wordt gebracht zonder als nieuw 
voedingsmiddel voor de toepassing van 
deze verordening te worden beschouwd. 
Bij de beoordeling of het levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 in de Unie in significante 
mate voor menselijke voeding is gebruikt, 
dient echter geen rekening te worden 
gehouden met dat gebruik als of in een 
voedingssupplement. Op ander gebruik van 
het betrokken levensmiddel dan als of in 
een voedingssupplement, moet deze 
verordening bijgevolg van toepassing zijn.

(10) Een levensmiddel dat vóór 
15 mei 1997 uitsluitend gebruikt is als of in 
een voedingssupplement, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 
Richtlijn 2002/46/EG, moet na die datum 
voor hetzelfde gebruik in de Unie in de 
handel kunnen worden gebracht, daar het 
niet als nieuw voedingsmiddel voor de 
toepassing van deze verordening dient te 
worden beschouwd. Bij de beoordeling of 
het levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Unie in significante mate voor menselijke 
voeding is gebruikt, dient echter geen 
rekening te worden gehouden met dat 
gebruik als of in een voedingssupplement. 
Op ander gebruik van het betrokken 
levensmiddel dan als of in een 
voedingssupplement, moet deze 
verordening bijgevolg van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 11

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 

(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 significant deel van de bevolking van 
het land. Gebruik voor niet-
voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 
doeleinden dan een normaal 
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voedingspatroon moet bij de vaststelling 
van een geschiedenis van veilig gebruik als 
levensmiddel buiten beschouwing blijven.

voedingspatroon moet bij de vaststelling 
van een geschiedenis van veilig gebruik als 
levensmiddel buiten beschouwing blijven.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Verduidelijkt moet worden dat
levensmiddelen uit derde landen die binnen 
de Unie als nieuwe voedingsmiddelen 
worden beschouwd, uitsluitend als 
traditionele levensmiddelen uit derde 
landen mogen worden beschouwd wanneer 
zij afkomstig zijn uit de primaire productie 
als gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, ongeacht 
of het om verwerkte of onverwerkte 
levensmiddelen gaat. Als een nieuw 
productieprocedé op die levensmiddelen is 
toegepast of als de levensmiddelen geheel 
of gedeeltelijk bestaan uit technisch 
vervaardigd nanomateriaal zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder t), 
van Verordening (EU) nr. 1169/2011, 
mogen die levensmiddelen niet als 
traditionele levensmiddelen worden 
beschouwd.

(12) Levensmiddelen uit derde landen die 
binnen de Unie als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd, 
mogen uitsluitend als traditionele 
levensmiddelen uit derde landen worden 
beschouwd wanneer zij afkomstig zijn uit 
de primaire productie als gedefinieerd in 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, ongeacht of het om 
verwerkte of onverwerkte levensmiddelen 
gaat. Als een nieuw productieprocedé op 
die levensmiddelen is toegepast, mogen die 
levensmiddelen dus niet als traditionele 
levensmiddelen worden beschouwd.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Levensmiddelen die zijn geproduceerd 
van levensmiddeleningrediënten die buiten 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, in het bijzonder 
doordat de ingrediënten van het 
levensmiddel of de samenstelling of 
hoeveelheid ervan is gewijzigd, moeten
niet als nieuwe voedingsmiddelen worden 
beschouwd. Wijzigingen van een 
levensmiddelingrediënt, zoals selectieve 
extracten of het gebruik van andere delen 
van een plant, die tot op dat moment in de 
Unie nog niet in significante mate voor 
menselijke voeding zijn gebruikt, moeten 
echter binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen.

(13) Levensmiddelen die uitsluitend zijn 
geproduceerd van 
levensmiddeleningrediënten die buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, in het bijzonder doordat de 
ingrediënten van het levensmiddel of de 
hoeveelheid ervan is gewijzigd, dienen niet 
als nieuwe voedingsmiddelen te worden 
beschouwd. Wijzigingen van een 
levensmiddelingrediënt die tot op dat 
moment in de Unie nog niet voor 
menselijke voeding zijn gebruikt, moeten 
echter binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad20 is van 
toepassing als een product, gelet op alle 
eigenschappen ervan, zowel onder de 
definitie van "geneesmiddel" zoals 
vastgesteld in artikel 1, punt 2, van die 
richtlijn kan vallen als onder de definitie 
van een onder deze verordening vallend 
product. In dit verband kan een lidstaat die 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
vaststelt dat een product een geneesmiddel 
is, het in de handel brengen van dat product 
overeenkomstig het recht van de Unie 
beperken. Bovendien zijn geneesmiddelen 
uitgesloten van de definitie van 
levensmiddel in artikel 2 van Verordening 

(14) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad is van 
toepassing in gevallen waarin een product, 
gelet op alle eigenschappen ervan, zowel 
onder de definitie van "geneesmiddel" 
zoals vastgesteld in die richtlijn kan vallen 
als onder de definitie van een onder deze 
verordening vallend product. In dit verband 
kan een lidstaat die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG vaststelt dat een 
product een geneesmiddel is, het in de 
handel brengen van dat product 
overeenkomstig het recht van de Unie 
beperken. Bovendien zijn geneesmiddelen 
uitgesloten van de definitie van 
levensmiddel in Verordening (EG) 
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(EG) nr. 178/2002 en moeten zij bijgevolg 
niet onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

nr. 178/2002 en moeten zij bijgevolg niet 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

____________________ ____________________
20 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (PB L 311 van 
28.11.2001, blz. 67).

20 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (PB L 311 van 
28.11.2001, blz. 67).

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
zouden aan specifieke termijnen 
gebonden moeten zijn, om een soepele 
behandeling van de aanvragen te 
waarborgen. In moeilijke gevallen zouden 
de Commissie en de EFSA evenwel 
gerechtigd moeten zijn deze termijnen zo 
nodig te verlengen.

Or. en

Amendement 16

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 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 
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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.

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 en de Commissie raadplegen. Er 
moet een eenvoudige en transparante 
procedure worden vastgesteld voor de 
verzameling van informatie over het 
gebruik voor menselijke voeding vóór 
15 mei 1997 in situaties waarin er geen
informatie is of de beschikbare informatie
onvoldoende 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.

Or. en

Amendement 17

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 

(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 



PR\1036384NL.doc 19/70 PE537.480v02-00

NL

voedingsoogpunt minder gunstig is voor de 
consument.

voedingsoogpunt aanzienlijk minder 
gunstig is voor de consument.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 
alleen in de handel worden gebracht en in 
levensmiddelen voor menselijke 
consumptie worden gebruikt indien zij zijn 
opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen die in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht ("de EU-
lijst"). Daarom is het passend om door 
middel van een uitvoeringshandeling een 
EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast 
te stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 
of 7 van Verordening (EG) nr. 258/97 
reeds toegelaten of aangemelde nieuwe 
voedingsmiddelen, met inbegrip van de 
eventuele bestaande 
toelatingsvoorwaarden, worden 
opgenomen. Aangezien deze nieuwe 
voedingsmiddelen reeds een 
veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, 
rechtmatig zijn geproduceerd en in de Unie 
verhandeld zijn en in het verleden niet tot 
gezondheidsproblemen hebben geleid, 
moet de initiële vaststelling van de EU-lijst 
volgens de raadplegingsprocedure 
gebeuren. 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 
alleen in de handel worden gebracht en in 
levensmiddelen voor menselijke 
consumptie worden gebruikt indien zij zijn 
opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen die in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht ("de EU-
lijst"). Daarom is het passend om door 
middel van een uitvoeringshandeling een 
EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast 
te stellen die reeds toegelaten of 
aangemeld zijn krachtens Verordening 
(EG) nr. 258/97, met inbegrip van de 
eventuele bestaande 
toelatingsvoorwaarden, 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. Deze lijst moet transparant en 
eenvoudig toegankelijk zijn en regelmatig 
worden bijgewerkt.

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het is passend om een nieuw 
voedingsmiddel toe te laten door de EU-
lijst bij te werken onder toepassing van de 
criteria en procedures in deze verordening. 
Er moet een procedure worden ingevoerd 
die doelmatig, aan termijnen gebonden en 
transparant is. Het is wenselijk voor 
traditionele levensmiddelen uit derde 
landen die een geschiedenis van veilig 
gebruik als levensmiddel hebben een 
snellere en vereenvoudigde procedure vast 
te stellen om de EU-lijst bij te werken 
indien geen met redenen omklede 
bezwaren in verband met de veiligheid 
worden ingediend. Aangezien bij de 
bijwerking van de EU-lijst criteria moeten 
worden toegepast die in deze verordening 
worden vastgesteld, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
daartoe worden toegekend.

(19) Het is passend om een nieuw 
voedingsmiddel toe te laten door de EU-
lijst bij te werken onder toepassing van de 
criteria en procedures in deze verordening. 
Er moet een procedure worden ingevoerd 
die doelmatig, aan termijnen gebonden en 
transparant is. Voor traditionele 
levensmiddelen uit derde landen die een 
geschiedenis van veilig gebruik als 
levensmiddel hebben zouden de 
aanvragers moeten kunnen kiezen voor 
een snellere en vereenvoudigde procedure 
om de EU-lijst bij te werken indien geen 
met redenen omklede bezwaren in verband 
met de veiligheid worden ingediend. 
Aangezien bij de bijwerking van de EU-
lijst criteria moeten worden toegepast die 
in deze verordening worden vastgesteld, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden daartoe worden 
toegekend.

Or. en

Amendement 20

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 

(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 
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moet die beoordeling door de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
worden verricht.

moet die beoordeling door de EFSA 
worden verricht en zou de beoordeling van 
de EFSA moeten prevaleren indien de 
meningen over de veiligheid van 
levensmiddelen uiteenlopen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben voorschriften voor monitoring na 
het in de handel brengen op te leggen 
wanneer een nieuw voedingsmiddel wordt 
toegelaten en in de EU-lijst wordt 
opgenomen, teneinde toe te zien op het 
gebruik van het nieuwe voedingsmiddel en 
te waarborgen dat de door de EFSA in de 
veiligheidsbeoordeling vastgestelde veilige 
grenzen niet worden overschreden. 

(22) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben voorschriften voor monitoring na 
het in de handel brengen op te leggen 
wanneer een nieuw voedingsmiddel wordt 
toegelaten en in de EU-lijst wordt 
opgenomen, teneinde toe te zien op het 
gebruik van het nieuwe voedingsmiddel en 
te waarborgen dat de door de EFSA in de 
veiligheidsbeoordeling vastgestelde veilige 
grenzen niet worden overschreden. Van 
deze bevoegdheid zou echter alleen in 
gegronde gevallen gebruik moeten 
worden gemaakt en niet als 
standaardpraktijk.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 
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het onder bepaalde omstandigheden 
passend bescherming te bieden voor de 
investeringen die innovatoren hebben 
gedaan om de bij een aanvraag voor een 
nieuw voedingsmiddel krachtens deze 
verordening ingediende ondersteunende 
informatie en gegevens te verzamelen. De 
recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke 
bewijzen en door eigendomsrechten 
beschermde gegevens die worden verstrekt 
om een aanvraag voor de opname van een 
nieuw voedingsmiddel in de EU-lijst te 
ondersteunen, moeten worden beschermd. 
Die gegevens en informatie moeten 
gedurende een beperkte termijn niet zonder 
toestemming van de eerdere aanvrager ten
gunste van een volgende aanvrager 
gebruikt mogen worden. De bescherming 
van door een aanvrager ingediende 
wetenschappelijke gegevens mag voor 
volgende aanvragers geen beletsel vormen 
om, op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens of, met 
toestemming van de eerdere aanvrager, 
onder verwijzing naar de beschermde 
gegevens, te proberen nieuwe 
voedingsmiddelen in de EU-lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen te laten 
opnemen. De aan de eerdere aanvrager 
toegekende gegevensbeschermingstermijn 
van in totaal vijf jaar mag niet worden 
verlengd door de verlening van 
gegevensbescherming aan volgende 
aanvragers.

het onder bepaalde omstandigheden 
passend bescherming te bieden voor de 
investeringen die de aanvragers hebben 
gedaan om de bij een aanvraag voor een 
nieuw voedingsmiddel krachtens deze 
verordening ingediende ondersteunende 
informatie en gegevens te verzamelen. De 
recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke 
bewijzen en door eigendomsrechten 
beschermde gegevens die worden verstrekt 
om een aanvraag voor de opname van een 
nieuw voedingsmiddel in de EU-lijst te 
ondersteunen, moeten worden beschermd. 
Die gegevens en informatie moeten 
gedurende een beperkte termijn niet zonder 
toestemming van de oorspronkelijke 
aanvrager ten gunste van een volgende 
aanvrager gebruikt mogen worden. De 
bescherming van door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor volgende aanvragers geen 
beletsel vormen om, op basis van hun 
eigen wetenschappelijke gegevens of, met 
toestemming van de oorspronkelijke
aanvrager, onder verwijzing naar de 
beschermde gegevens, te proberen nieuwe 
voedingsmiddelen in de EU-lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen te laten 
opnemen. De aan de oorspronkelijke
aanvrager toegekende 
gegevensbeschermingstermijn van in totaal 
vijf jaar mag niet worden verlengd door de 
verlening van gegevensbescherming aan 
volgende aanvragers.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Aanvragers werken vaak samen 
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met wetenschappers die de resultaten van 
hun werk in wetenschappelijke 
tijdschriften publiceren. Om 
samenwerking tussen aanvragers en 
wetenschappers aan te moedigen moet 
worden gegarandeerd dat er in 
gegevensbescherming wordt voorzien, 
ongeacht de vraag of de gegevens in een 
wetenschappelijk tijdschrift worden 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Indien een aanvrager voor 
hetzelfde voedingsmiddel om 
gegevensbescherming verzoekt krachtens 
onderhavige verordening en 
Verordening(EG) 1924/2006, dient de 
Commissie naar een zodanige timing van 
de twee toelatingsprocedures te streven 
dat de gegevensbeschermingstermijnen 
parallel lopen. Indien dit betekent dat een 
van de procedures moet worden 
uitgesteld, dient de aanvrager vooraf te 
worden geraadpleegd.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voor aanvragen krachtens 
Verordening (EG) nr. 258/97 die zijn 
ingediend voordat deze verordening van 
toepassing werd, moeten de 
risicobeoordelings- en toelatingsprocedures 
overeenkomstig deze verordening worden 
afgesloten. Vanwege de verduidelijking 
van de definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen in deze verordening en 
teneinde de rechtszekerheid te vergroten, 
moet een levensmiddel dat rechtmatig in de 
handel is gebracht op de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt, in 
beginsel in de handel gebracht kunnen 
worden totdat de risicobeoordelings- en 
toelatingsprocedures zijn afgesloten. 
Hiertoe moeten overgangsvoorschriften
worden vastgesteld die zorgen voor een 
soepele overgang naar de voorschriften van 
deze verordening.

(25) Voor aanvragen krachtens 
Verordening (EG) nr. 258/97 die zijn 
ingediend voordat deze verordening van 
toepassing werd, moeten de 
risicobeoordelings- en toelatingsprocedures 
overeenkomstig deze verordening worden 
afgesloten. Vanwege de verduidelijking 
van de definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen in deze verordening en 
teneinde de rechtszekerheid te vergroten, 
moet een levensmiddel dat rechtmatig in de 
handel is gebracht op de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt, in 
beginsel in de handel gebracht kunnen 
worden totdat de risicobeoordelings- en 
toelatingsprocedures zijn afgesloten. 
Hiertoe moeten overgangsbepalingen 
worden vastgesteld die zorgen voor een 
soepele overgang naar de voorschriften van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwerp en toepassingsgebied Voorwerp, doel en toepassingsgebied

Or. en

Motivering

Het doel van deze verordening moet duidelijk gedefinieerd worden.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden 
voorschriften voor het in de Unie in de 
handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld teneinde de 
doeltreffende werking van de interne 
markt te waarborgen en tegelijkertijd een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
belangen van de consumenten te bieden.

1. Bij deze verordening worden 
voorschriften voor het in de Unie in de 
handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het doel van deze verordening moet duidelijk gedefinieerd worden.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verordening heeft tot doel een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid, van de belangen 
van de consumenten en van het milieu te 
bieden en tegelijkertijd de doeltreffende 
werking van de interne markt te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Het doel van deze verordening moet duidelijk gedefinieerd worden.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "nieuwe voedingsmiddelen": alle 
levensmiddelen die binnen de Unie vóór 
15 mei 1997 niet in significante mate voor 
menselijke voeding werden gebruikt, 
ongeacht de datum waarop de 
verschillende lidstaten tot de Unie zijn 
toegetreden; deze omvatten in het 
bijzonder:

(a) "nieuwe voedingsmiddelen": alle 
levensmiddelen die binnen de Unie vóór 
15 mei 1997 niet in significante mate voor 
menselijke voeding werden gebruikt, 
ongeacht de datum waarop de 
verschillende lidstaten tot de Unie zijn 
toegetreden, en die ten minste onder een 
van de volgende categorieën vallen:

Or. en

Motivering

De heropname en reactivering van categorieën in de definitie van nieuwe voedingsmiddelen 
is van essentieel belang om te waarborgen dat de verordening alleen geldt voor bepaalde 
categorieën levensmiddelen en niet voor alle levensmiddelen, en om voor rechtszekerheid te 
zorgen. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt -i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) voedingsmiddelen met een nieuwe of 
doelbewust gemodificeerde primaire 
molecuulstructuur;

Or. en

Motivering

De verordening dient te worden aangepast aan de technologische vooruitgang en aan nieuwe 
soorten voedingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt -i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i bis) voedingsmiddelen die micro-
organismen, schimmels of algen bevatten, 
daaruit bestaan of daaruit geproduceerd 
zijn;

Or. en

Motivering

De verordening dient te worden aangepast aan de technologische vooruitgang en aan nieuwe 
soorten voedingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt -i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i ter) voedingsmiddelen die planten of 
dieren bevatten, daaruit bestaan of 
daaruit geproduceerd zijn, met 
uitzondering van planten en dieren die 
volgens traditionele vermeerderings- of 
teeltmethodes zijn verkregen en die op de 
markt van de Unie sinds lang veilig voor 
voedingsdoeleinden worden gebruikt, mits 
deze methodes niet leiden tot significante 
veranderingen van de samenstelling of 
structuur van het voedingsmiddel 
waardoor zijn voedingswaarde, 
metabolisering of gehalte aan ongewenste 
stoffen wordt beïnvloed;

Or. en
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Motivering

De verordening dient te worden aangepast aan de technologische vooruitgang en aan nieuwe 
soorten voedingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht.

Amendement 33

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 wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van de 
levensmiddelen kan veroorzaken die 
significant zijn voor hun voedingswaarde, 
de wijze waarop zij worden 
gemetaboliseerd of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt i – streepje 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- nieuwe bronnen of nieuw 
uitgangsmateriaal als basis voor uit één 
stof bestaande of mengsels van vitaminen, 
mineralen en andere stoffen die worden 
gebruikt overeenkomstig Richtlijn 
2002/46/EG, Verordening(EG) nr. 
1925/2006 of Verordening (EU) nr. 
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609/2013.

Or. en

Motivering

De verordening dient te worden aangepast aan de technologische vooruitgang en aan nieuwe 
soorten voedingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 
derde land": andere dan de onder a), i) tot 
en met iii), bedoelde nieuwe 
voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 
de primaire productie en een geschiedenis 
van veilig gebruik als levensmiddel in een 
derde land hebben; 

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 
derde land": andere dan de onder a), -i) tot 
en met iii), bedoelde nieuwe 
voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 
de primaire productie en een geschiedenis 
van veilig gebruik als levensmiddel in een 
derde land hebben;

Or. en

Motivering

Levensmiddelen met een nieuwe of gewijzigde molecuulstructuur kunnen geen traditionele 
levensmiddelen uit derde landen zijn.

Amendement 36

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Motivering

De term "significant" signaleert duidelijker dat de definitie betrekking heeft op de omvang 
van de bevolking van een land en niet op een wereldwijde vergelijking.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Met het oog op de eenvormige toepassing 
van deze verordening kan de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
beslissen of een bepaald levensmiddel 
onder de in artikel 2, lid 2, onder a), 
vastgestelde definitie van "nieuwe 
voedingsmiddelen" valt.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Dit artikel sluit beter aan bij artikel 4 en wordt dan ook verplaatst. 
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 
of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 
handel willen brengen, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt, raadplegen zij een lidstaat. In dat 
geval verstrekken de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven de lidstaat op 
verzoek de nodige informatie om hem in 
staat te stellen met name te bepalen in 
welke mate het levensmiddel vóór 
15 mei 1997 binnen de Unie voor 
menselijke voeding is gebruikt. 

2. Als exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven niet zeker weten 
of een levensmiddel dat zij in de Unie in de 
handel willen brengen, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt, raadplegen zij een lidstaat. In dat 
geval verstrekken de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven de lidstaat op 
verzoek de nodige informatie om hem in 
staat te stellen te bepalen of een 
voedingsmiddel onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt.

Or. en

Motivering

Elke aanvraag in verband met nieuwe voedingsmiddelen is uniek en daarom dienen 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven over de mogelijkheid te beschikken om de lidstaat 
te raadplegen over de specifieke aspecten van hun individuele aanvraag. Als zij dit doen, 
moeten zij de lidstaat van alle nodige informatie voorzien.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de lidstaat niet in staat is te 
bepalen of een voedingsmiddel al dan niet 
onder het toepassingsgebied van 
onderhavige verordening valt, kan hij de 
Commissie en andere lidstaten 
raadplegen.
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Or. en

Motivering

Lidstaten moeten een raadplegingsrecht hebben tijdens de onderzoeksfase, maar moeten 
hiertoe niet onnodig verplicht worden. 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de procedurele 
stappen van het in lid 2 bedoelde 
raadplegingsproces nader vaststellen.

Uiterlijk op ...+ stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot:

de vraag welke vormen van 
voedingsmiddelen of voedselingrediënten 
onder het toepassingsgebied van 
onderhavige verordening vallen, voor elk 
van de in artikel 2, lid 2, onder a), 
genoemde categorieën, en

de procedurele stappen van het 
raadplegingsproces. 

____________________
+ Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Bij deze verordening worden nieuwe categorieën in gevoerd die de wetenschappelijke 
ontwikkelingen ten opzichte van 1997 weerspiegelen. Dit zal de procedure evenwel 
ingewikkelder maken. Het is van het grootste belang dat de Commissie toegankelijke 
richtsnoeren publiceert om aanvragers te helpen. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
moeten tijdens de onderzoeksfase eveneens over heldere en toegankelijke 
communicatiekanalen met de lidstaten, de EFSA en de Commissie beschikken.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Artikel 3 Uitvoeringsbevoegdheid 
betreffende de definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen in artikel 2, lid 2, 

onder a)

Met het oog op de uniforme toepassing 
van deze verordening kan de Commissie 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat en door middel van 
uitvoeringshandelingen beslissen of een 
bepaald levensmiddel onder de in 
artikel 2, lid 2, onder a), vastgestelde 
definitie van "nieuwe voedingsmiddelen". 
valt.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3.

Amendement 42

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 

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/of in of op 
levensmiddelen worden gebruikt, 



PE537.480v02-00 34/70 PR\1036384NL.doc

NL

in de lijst gestelde voorwaarden. overeenkomstig de in de lijst gestelde 
voorwaarden en 
etiketteringsvoorschriften.

Or. en

Motivering

Etiketteringsvoorschriften kunnen eveneens deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De EU-lijst is beschikbaar voor het 
publiek vanaf ...+. De EU-lijst wordt op de 
website van de Commissie en in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
gepubliceerd.

____________________
+ Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat de EU-lijst van nieuwe voedingsmiddelen transparant is. 
De Commissie dient alles in het werk te stellen om te waarborgen dat de lijst beschikbaar is 
voor het publiek.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene voorwaarden voor de opname 
van nieuwe voedingsmiddelen in de EU-
lijst

Algemene voorwaarden voor de opname 
van nieuwe voedingsmiddelen in de EU-
lijst

Een nieuw voedingsmiddel wordt door de 
Commissie alleen toegelaten en in de EU-
lijst opgenomen indien het aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Een nieuw voedingsmiddel wordt door de 
Commissie alleen toegelaten en in de EU-
lijst opgenomen indien het aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

(a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens geen 
veiligheidsrisico voor de menselijke 
gezondheid op;

(a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens geen 
veiligheidsrisico voor de menselijke 
gezondheid op;

(b) het gebruik ervan is niet misleidend 
voor de consument;

(b) het gebruik ervan is niet misleidend 
voor de consument;

(c) indien het bedoeld is ter vervanging van 
een ander levensmiddel, verschilt het daar 
niet zodanig van dat de normale 
consumptie ervan uit voedingsoogpunt 
nadelig voor de consument is.

(c) indien het bedoeld is ter vervanging van 
een ander levensmiddel, verschilt het daar 
niet zodanig van dat de normale 
consumptie ervan uit voedingsoogpunt 
significant nadelig voor de consument is.

Indien wetenschappelijke studies zoals 
genoemd onder (a) van mening 
verschillen, wordt er een conclusie 
getrokken op basis van het standpunt van 
de EFSA.

Or. en

Motivering

Een onbeduidend verschil in voedingswaarde mag geen reden zijn voor de weigering om een 
toepassing goed te keuren als dat verschil geen gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. 
Indien de conclusies van wetenschappelijke studies elkaar tegenspreken, dient de EFSA 
gemachtigd te zijn een beslissing te nemen en een eindoordeel te vellen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

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. 

____________________ ____________________
23 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

23 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Technisch amendement; geldt niet voor de Nederlandse versie.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de EU-lijst Inhoud en actualisering van de EU-lijst

Or. en

Motivering

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

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c
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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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 

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 de specificatie van het 
nieuwe voedingsmiddel en in voorkomend 
geval:

(a) een specificatie van het nieuwe 
voedingsmiddel;

(b) de voorwaarden waaronder het nieuwe 
voedingsmiddel mag worden gebruikt, om 
in het bijzonder te voorkomen dat bepaalde 
bevolkingsgroepen schadelijke effecten 
kunnen ondervinden, maximumwaarden 
voor inname worden overschreden of 
risico's bij buitensporige consumptie 
optreden;

(a) de voorwaarden waaronder het nieuwe 
voedingsmiddel mag worden gebruikt, om 
in het bijzonder te voorkomen dat bepaalde 
bevolkingsgroepen schadelijke effecten 
kunnen ondervinden, maximumwaarden 
voor inname worden overschreden of 
risico's bij buitensporige consumptie 
optreden;

(c) aanvullende specifieke 
etiketteringsvoorschriften om de 
eindgebruiker in te lichten over kenmerken 
of eigenschappen van het levensmiddel, 

(b) aanvullende specifieke 
etiketteringsvoorschriften om de 
eindgebruiker in te lichten over kenmerken 
of eigenschappen van het levensmiddel, 
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zoals samenstelling, voedingswaarde of 
nutritionele effecten en beoogd gebruik van 
het levensmiddel, waardoor een nieuw 
voedingsmiddel niet langer gelijkwaardig 
is aan een bestaand levensmiddel, of over 
gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 
bevolkingsgroepen;

zoals samenstelling, voedingswaarde of 
nutritionele effecten en beoogd gebruik van 
het levensmiddel, waardoor een nieuw 
voedingsmiddel niet langer gelijkwaardig 
is aan een bestaand levensmiddel, of over 
gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 
bevolkingsgroepen;

(d) een voorschrift voor monitoring na het 
in de handel brengen overeenkomstig 
artikel 23.

(c) voorschriften voor monitoring na het in 
de handel brengen overeenkomstig 
artikel 23.

Or. en

Motivering

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

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedure voor de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel tot de markt van de Unie 
en de bijwerking van de EU-lijst

Procedures voor de toelating van een 
nieuw voedingsmiddel tot de markt van de 
Unie en voor het bijwerken van de EU-lijst

Or. en

Motivering

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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 8 vermelde procedure voor 1. De in artikel 8 vermelde procedures
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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. 

voor de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel tot de markt van de Unie 
en de bijwerking van de EU-lijst worden
ingeleid op initiatief van de Commissie of 
nadat de Commissie een aanvraag van een 
aanvrager heeft ontvangen. De Commissie 
stelt de aanvraag beschikbaar aan de 
lidstaten.

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

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

(a) de benaming en een beschrijving van 
het nieuwe voedingsmiddel;

(a) de benaming en een beschrijving van 
het nieuwe voedingsmiddel;

(a bis) het productieprocedé;

(b) de samenstelling het nieuwe 
voedingsmiddel; 

(b) de samenstelling van het nieuwe 
voedingsmiddel; 

(c) wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 
dat het nieuwe voedingsmiddel geen 
veiligheidsrisico voor de menselijke 
gezondheid oplevert;

(c) wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt 
dat het nieuwe voedingsmiddel geen 
veiligheidsrisico voor de menselijke 
gezondheid oplevert;

(c bis) indien van toepassing, de 
analysemethode(s);

(d) in voorkomend geval, een voorstel voor 
de gebruiksvoorwaarden en voor specifieke 
etiketteringsvoorschriften die niet 
misleidend zijn voor de consument.

(d) in voorkomend geval, een voorstel voor 
de gebruiksvoorwaarden en voor specifieke 
etiketteringsvoorschriften die niet 
misleidend zijn voor de consument.

Or. en

Motivering

De aanvraag moet voor alle lidstaten beschikbaar zijn. De autoriteiten moeten aan de hand 
van de nieuwe elementen van de aanvraag kunnen controleren of een nieuw voedingsmiddel 
toegelaten mag worden.

Amendement 51

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 vraagt de EFSA advies 
uit te brengen als de bijwerking van de 
EU-lijst een veiligheidsrisico voor de 
menselijke gezondheid kan hebben.

Or. en

Motivering

Als er een gegrond vermoeden is dat een voedingsmiddel een veiligheidsrisico voor de 
menselijke gezondheid kan hebben, dient de Commissie verplicht te zijn het advies van de 
EFSA in te winnen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 3 kan de Commissie 
de toelatingsprocedure in elk stadium 
beëindigen en besluiten niet over te gaan 
tot een bijwerking wanneer zij van oordeel 
is dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is.

In afwijking van lid 3 kan de Commissie 
de toelatingsprocedure in elk stadium 
afbreken en besluiten niet over te gaan tot 
een bijwerking wanneer zij van oordeel is 
dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanvrager kan zijn aanvraag als 
bedoeld in lid 1 voorafgaand aan de 
vaststelling van het in lid 2 bedoelde 
advies van de EFSA op elk moment 
intrekken, waarmee de procedure voor de 
toelating van een nieuw voedingsmiddel en 
de bijwerking van de EU-lijst wordt 
beëindigd.

5. De aanvrager kan zijn aanvraag op elk 
moment intrekken, waarmee de procedure 
voor de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel en de bijwerking van de 
EU-lijst wordt beëindigd.

Or. en

Motivering

De aanvrager dient zijn aanvraag op elk moment in de procedure te kunnen intrekken.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie de EFSA om 
advies vraagt, zendt zij de geldige aanvraag 
door naar de EFSA. Binnen negen 
maanden na ontvangst van een geldige 
aanvraag stelt de EFSA haar advies vast.

1. Wanneer de Commissie de EFSA om 
advies vraagt, zendt zij de geldige aanvraag 
binnen een maand door naar de EFSA. 
Binnen negen maanden na ontvangst van 
een geldige aanvraag stelt de EFSA haar 
advies vast.

Bij de beoordeling van de veiligheid van 
nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 
er in voorkomend geval rekening mee:

Bij de beoordeling van de veiligheid van 
nieuwe voedingsmiddelen houdt de EFSA 
er in voorkomend geval rekening mee:

(a) of het nieuwe voedingsmiddel even 
veilig is als levensmiddelen van een 
vergelijkbare categorie die al in de Unie in 
de handel zijn;

(a) of het nieuwe voedingsmiddel even 
veilig is als levensmiddelen van een 
vergelijkbare categorie die al in de Unie in 
de handel zijn;

(b) of de samenstelling van het nieuwe 
voedingsmiddel en de 
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 vormen;
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(c) of een nieuw voedingsmiddel, dat 
bedoeld is ter vervanging van een ander 
levensmiddel, daarvan niet zodanig 
verschilt dat de normale consumptie ervan 
uit voedingsoogpunt significant nadelig 
voor de consument is.

Or. en

Motivering

Om de aanvraagprocedure efficiënter te maken zouden de termijnen voor de verschillende 
fasen ervan korter moeten zijn. De rol van de EFSA dient te worden afgestemd op de in 
artikel 6 genoemde toelatingsvoorwaarden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSA zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en, in voorkomend 
geval, de aanvrager.

2. De EFSA zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager.

Or. en

Motivering

De aanvrager speelt een belangrijke rol in de procedure en dient in alle fasen ervan op de 
hoogte te worden gehouden.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 
behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in 

3. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 
behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in 
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lid 1 bedoelde termijn van negen maanden 
worden verlengd.

lid 1 bedoelde termijn van negen maanden 
worden verlengd.

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 
EFSA een termijn vast waarbinnen die 
aanvullende informatie moet worden 
verstrekt en stelt zij de Commissie in 
kennis van de vereiste aanvullende 
termijn.

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 
EFSA een termijn vast waarbinnen die 
aanvullende informatie moet worden 
verstrekt en stelt zij de Commissie hiervan 
in kennis.

Wanneer de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 
bedoelde termijn van negen maanden 
automatisch met die aanvullende termijn 
verlengd. De Commissie brengt de 
lidstaten op de hoogte van die verlenging.

Wanneer de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 
bedoelde termijn van negen maanden 
automatisch met die aanvullende termijn 
verlengd. De Commissie brengt de 
lidstaten op de hoogte van die verlenging.

Or. en

Motivering

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

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de in lid 3 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 
de EFSA is gezonden, voltooit zij haar 
advies op basis van de reeds verstrekte
informatie.

4. Wanneer de in lid 3 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 
de EFSA is verstrekt, stelt zij haar advies 
op op basis van de beschikbare informatie.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. 
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EFSA stelt de in lid 3 bedoelde 
aanvullende informatie aan de Commissie 
en de lidstaten ter beschikking.

6. De EFSA stelt de in de leden 3 en 5
bedoelde aanvullende informatie aan de 
Commissie en de lidstaten ter beschikking.

Or. en

Motivering

De aanvullende informatie dient aan de Commissie en de lidstaten ter beschikking te worden 
gesteld.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen negen maanden na de datum van 
bekendmaking van het advies van de EFSA 
dient de Commissie bij het in artikel 27, 
lid 1, bedoelde comité een 
ontwerpuitvoeringshandeling tot 
bijwerking van de EU-lijst in, waarin 
rekening wordt gehouden met:

1. Binnen zes 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:

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden 
(in voorkomend geval);

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden;

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 
recht van de Unie; 

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 
recht van de Unie; 

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

(d) andere legitieme factoren die van 
belang zijn voor de aanvraag.

(d) andere legitieme factoren die van 
belang zijn voor de aanvraag.

Die uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Om de aanvraagprocedure efficiënter te maken zouden de termijnen voor de verschillende 
fasen ervan korter moeten zijn. Normaal gesproken heeft de Commissie geen negen maanden 
nodig om een ontwerp van uitvoeringshandeling voor te bereiden. Zes maanden zouden 
moeten volstaan, daar artikel 21 voorziet in ad-hocverlenging voor moeilijke gevallen. Uit 
artikel 6 blijkt duidelijk dat niet alle voorwaarden altijd van toepassing zijn; daarom zijn de 
woorden "in voorkomend geval" hier overbodig en mogelijk zelfs misleidend.

Amendement 60

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.

2. Wanneer de Commissie de EFSA 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, niet om 
advies heeft gevraagd, begint de in lid 1 
bedoelde termijn van zes maanden op de 
datum waarop de Commissie een geldige 
aanvraag overeenkomstig artikel 9, lid 1, 
heeft ontvangen.

Or. en

Motivering

Om de aanvraagprocedure efficiënter te maken zouden de termijnen voor de verschillende 
fasen ervan korter moeten zijn. Normaal gesproken heeft de Commissie geen negen maanden 
nodig om een ontwerp van uitvoeringshandeling voor te bereiden. Zes maanden zouden 
moeten volstaan, daar artikel 21 voorziet in ad-hocverlenging voor moeilijke gevallen. 

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende Uitvoeringshandelingen tot vaststelling 
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administratieve en wetenschappelijke 
voorschriften voor aanvragen

van administratieve en wetenschappelijke 
voorschriften voor aanvragen

Uiterlijk op ...24 stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot:

Uiterlijk op ...24 stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot:

(a) de inhoud, de opstelling en de indiening 
van de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
aanvraag;

(a) de inhoud, de opstelling en de indiening 
van de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
aanvraag;

(b) de regelingen voor de controle van de 
geldigheid van die aanvragen;

(b) de regelingen voor de controle van de 
geldigheid van die aanvragen;

(c) het soort informatie dat moet worden 
opgenomen in het in artikel 10 bedoelde 
advies van de EFSA. 

(c) het soort informatie dat moet worden 
opgenomen in het in artikel 10 bedoelde 
advies van de EFSA. 

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

____________________ ____________________
24 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

24 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

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

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen

Kennisgeving van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen

Een aanvrager die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de Unie 
in de handel wil brengen, stelt de 
Commissie van dat voornemen in kennis.

Een aanvrager die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de Unie 
in de handel wil brengen, kan ervoor 
kiezen de Commissie van dat voornemen 
in kennis te stellen.
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In de kennisgeving wordt de volgende 
informatie opgenomen:

In de kennisgeving wordt de volgende 
informatie opgenomen:

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

(a) de benaming en een beschrijving van 
het traditionele levensmiddel;

(a) de benaming en een beschrijving van 
het traditionele levensmiddel;

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

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

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 
geschiedenis van veilig gebruik als 
levensmiddel in een derde land blijkt;

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 
geschiedenis van veilig gebruik als 
levensmiddel in een derde land blijkt;

(e) in voorkomend geval, de 
gebruiksvoorwaarden en specifieke 
etiketteringsvoorschriften die niet 
misleidend zijn voor de consument.

(e) in voorkomend geval, de 
gebruiksvoorwaarden en specifieke 
etiketteringsvoorschriften die niet 
misleidend zijn voor de consument.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de doelstelling van de Raad om aanvragers in staat te stellen een 
standaardaanvraagprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen te doorlopen als er bijvoorbeeld 
onvoldoende bewijs is van veilig gebruik als levensmiddel in een derde land.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedure voor traditionele levensmiddelen 
uit derde landen

Procedure voor kennisgeving van het in de 
handel brengen van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het streven van de Raad om correcte terminologie te hanteren.
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Amendement 64

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 
binnen een maand door naar de lidstaten 
en de EFSA.

Or. en

Motivering

Om de aanvraagprocedure efficiënter te maken zouden de termijnen voor de verschillende 
fasen ervan korter moeten zijn.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen vier maanden na de datum 
waarop de Commissie de geldige aanvraag 
overeenkomstig lid 1 doorzendt, kan een 
lidstaat of de EFSA bij de Commissie een 
met redenen omkleed bezwaar in verband 
met de veiligheid, dat op 
wetenschappelijke bewijzen berust, 
indienen tegen het in de Unie in de handel 
brengen van het betrokken traditionele 
levensmiddel.

2. Binnen vier maanden na de datum 
waarop de Commissie de geldige aanvraag 
overeenkomstig lid 1 doorzendt, kan een 
lidstaat of de EFSA bij de Commissie een 
met redenen omkleed bezwaar in verband 
met de veiligheid, namelijk indien een 
voedingsmiddel een veiligheidsrisico voor 
de menselijke gezondheid kan hebben, 
indienen tegen het in de Unie in de handel 
brengen van het betrokken traditionele 
levensmiddel.

Or. en

Motivering

Onnodig ingewikkelde eisen inzake bewijs mogen er niet toe leiden dat geldige aanvragen de 
markt niet bereiken.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de lidstaten, de 
EFSA en de aanvrager op de hoogte van de 
uitkomst van de in lid 2 bedoelde 
procedure.

3. De Commissie brengt de aanvrager op 
de hoogte van eventuele met redenen 
omklede bezwaren in verband met de 
veiligheid zodra de aanvraag is ingediend. 
De lidstaten, de EFSA en de aanvrager 
worden op de hoogte gebracht van de 
uitkomst van de in lid 2 bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

De aanvrager dient in staat te zijn voorbereidingen voor de toelatingsprocedure te starten 
zodra duidelijk is dat dit nodig zal zijn. 

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer niet binnen de in lid 2 
vermelde termijn een met redenen omkleed 
bezwaar in verband met de veiligheid 
overeenkomstig dat lid wordt ingediend, 
laat de Commissie het betrokken 
traditionele levensmiddel tot de markt van 
de Unie toe en werkt zij onverwijld de EU-
lijst bij.

4. Wanneer niet binnen de in lid 2 
vermelde termijn een met redenen omkleed 
bezwaar in verband met de veiligheid 
overeenkomstig dat lid wordt ingediend, 
laat de Commissie het betrokken 
traditionele levensmiddel tot de markt van 
de Unie toe en werkt zij binnen een 
maand de EU-lijst bij.

Or. en
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Motivering

Om de aanvraagprocedure efficiënter te maken zouden de termijnen voor de verschillende 
fasen ervan korter moeten zijn. 

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer overeenkomstig lid 2 een met 
redenen omkleed bezwaar in verband met 
de veiligheid, dat op wetenschappelijke 
bewijzen berust, bij de Commissie wordt 
ingediend, laat de Commissie het 
betrokken traditionele levensmiddel niet tot 
de markt toe en werkt zij de EU-lijst niet 
bij.

Wanneer overeenkomstig lid 2 een met 
redenen omkleed bezwaar in verband met 
de veiligheid bij de Commissie wordt 
ingediend, laat de Commissie het 
betrokken traditionele levensmiddel niet tot 
de markt toe en werkt zij de EU-lijst niet 
bij.

Or. en

Motivering

Deze zinsnede is gezien het amendement op lid 2 van hetzelfde artikel overbodig.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 14, lid 5, bedoelde aanvraag 
bevat naast de reeds uit hoofde van 
artikel 13 verstrekte informatie, ook 
gedocumenteerde gegevens over het 
overeenkomstig artikel 14, lid 5, 
ingediende met redenen omklede bezwaar 
in verband met de veiligheid.

De in artikel 14, lid 5, tweede alinea, 
bedoelde aanvraag bevat naast de reeds uit 
hoofde van artikel 13 verstrekte informatie, 
ook gedocumenteerde gegevens over het 
overeenkomstig artikel 14, lid 5, 
ingediende met redenen omklede bezwaar 
in verband met de veiligheid.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 
behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in 
lid 1 bedoelde termijn van zes maanden 
worden verlengd.

4. Wanneer de EFSA de aanvrager in naar 
behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in 
lid 1 bedoelde termijn van zes maanden 
worden verlengd.

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 
EFSA een termijn vast waarbinnen die 
aanvullende informatie moet worden 
verstrekt en stelt zij de Commissie in 
kennis van de vereiste aanvullende 
termijn.

Na raadpleging van de aanvrager stelt de 
EFSA een termijn vast waarbinnen die 
aanvullende informatie moet worden 
verstrekt en stelt zij de Commissie hiervan 
in kennis.

Wanneer de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 
bedoelde termijn van zes maanden 
automatisch met die aanvullende termijn 
verlengd. De Commissie brengt de 
lidstaten op de hoogte van die verlenging.

Wanneer de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
EFSA bezwaar maakt, wordt de in lid 1 
bedoelde termijn van zes maanden 
automatisch met die aanvullende termijn 
verlengd. De Commissie brengt de 
lidstaten op de hoogte van die verlenging.

Or. en

Motivering

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

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 
de EFSA is gezonden, voltooit zij haar 
advies op basis van de reeds verstrekte
informatie.

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde aanvullende termijn naar 
de EFSA is verstrekt, voltooit zij haar 
advies op basis van de beschikbare
informatie. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dergelijke gevallen brengt de EFSA 
binnen de in lid 1 bedoelde termijn van zes 
maanden advies uit. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

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

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toelating van een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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bijwerking van de EU-lijst versie.)

Or. en

Motivering

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

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie maanden na de datum van 
bekendmaking van het advies van de EFSA 
dient de Commissie bij het in artikel 27, 
lid 1, bedoelde comité een 
ontwerpuitvoeringshandeling tot toelating 
van het traditionele levensmiddel uit een 
derde land tot de markt van de Unie en tot 
bijwerking van de EU-lijst in, waarin
rekening wordt gehouden met:

1. Binnen drie maanden na de datum van 
bekendmaking van het advies van de EFSA 
dient de Commissie bij het in artikel 27, 
lid 1, bedoelde comité een 
ontwerpuitvoeringshandeling tot toelating 
van het traditionele levensmiddel uit een 
derde land tot de markt van de Unie en 
werkt zij de EU-lijst bij, waarbij zij 
rekening houdt met:

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden 
(in voorkomend geval);

(a) de in artikel 6 bedoelde voorwaarden;

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 
recht van de Unie; 

(b) alle desbetreffende bepalingen van het 
recht van de Unie; 

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

(d) andere legitieme factoren die van 
belang zijn voor de aanvraag.

(d) andere legitieme factoren die van 
belang zijn voor de aanvraag.

Die uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 27, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere duidelijkheid te zorgen. Uit artikel 6 
blijkt duidelijk dat niet alle voorwaarden altijd van toepassing zijn; daarom zijn de woorden 
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"in voorkomend geval" hier overbodig en mogelijk zelfs misleidend.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 kan de Commissie 
de toelatingsprocedure in elk stadium 
beëindigen en besluiten niet over te gaan 
tot een bijwerking wanneer zij van oordeel 
is dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is.

In afwijking van lid 1 kan de Commissie 
de toelatingsprocedure in elk stadium 
afbreken en besluiten niet over te gaan tot 
een bijwerking wanneer zij van oordeel is 
dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is.

Zij houdt in voorkomend geval rekening 
met de standpunten van de lidstaten, het 
advies van de EFSA en andere legitieme 
factoren die van belang zijn voor de 
bijwerking.

De Commissie houdt in voorkomend geval 
rekening met de standpunten van de 
lidstaten, het advies van de EFSA en 
andere legitieme factoren die van belang 
zijn voor de bijwerking.

Or. en

Motivering

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

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 9 en 12 zijn van toepassing 
voor het schrappen van een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land van de 
EU-lijst en voor het toevoegen, schrappen 
of wijzigen van de voorwaarden,
specificaties of beperkingen die verbonden 
zijn aan de opname van een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de EU-
lijst.

De artikelen 9 en 12 zijn van toepassing 
voor het schrappen van een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land van de 
EU-lijst en voor het toevoegen, schrappen 
of wijzigen van de specificaties, 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften of 
voorschriften voor monitoring na het in 
de handel brengen die verbonden zijn aan 
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de opname van een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de EU-
lijst.

Or. en

Motivering

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

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende
administratieve en wetenschappelijke 
voorschriften voor traditionele 
levensmiddelen uit derde landen

Uitvoeringshandelingen tot vaststelling 
van administratieve en wetenschappelijke 
voorschriften voor traditionele 
levensmiddelen uit derde landen

Uiterlijk op ...25 stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot:

Uiterlijk op ...25 stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot:

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 
van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 
en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 
aanvraag; 

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 
van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 
en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 
aanvraag; 

(b) de regelingen voor de controle van de 
geldigheid van die kennisgevingen en 
aanvragen;

(b) de regelingen voor de controle van de 
geldigheid van die kennisgevingen en 
aanvragen;

(c) de procedurele stappen voor de 
uitwisseling van informatie met de 
lidstaten en de EFSA met het oog op de 
indiening van met redenen omklede 
bezwaren in verband met de veiligheid als 
bedoeld in artikel 14, leden 2, 4 en 5;

(c) de procedurele stappen voor de 
uitwisseling van informatie met de 
lidstaten en de EFSA met het oog op de 
indiening van met redenen omklede 
bezwaren in verband met de veiligheid als 
bedoeld in artikel 14, leden 2, 4 en 5;

(d) het soort informatie dat moet worden 
opgenomen in het in artikel 16 bedoelde 
advies van de EFSA.

(d) het soort informatie dat moet worden 
opgenomen in het in artikel 16 bedoelde 
advies van de EFSA.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 
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onderzoeksprocedure vastgesteld. onderzoeksprocedure vastgesteld. 

____________________ ____________________
25 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

25 Publicatiebureau: gelieve datum in te 
voegen: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

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

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde verlengde termijn is 
ontvangen, handelt de Commissie op basis 
van de reeds verstrekte informatie.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
aanvullende informatie niet binnen de in 
dat lid bedoelde verlengde termijn is 
ontvangen, handelt de Commissie op basis 
van de beschikbare informatie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verlenging van termijnen Ad-hocverlenging van termijnen

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
Commissie de in artikel 10, lid 1, 

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
Commissie de in artikel 10, lid 1, 
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artikel 11, lid 1 of 2, artikel 16, lid 1, en 
artikel 17, lid 1, vermelde termijnen uit 
eigen beweging of, in voorkomend geval, 
op verzoek van de EFSA verlengen 
wanneer de aard van de aangelegenheid 
daartoe aanleiding geeft. 

artikel 11, lid 1 of 2, artikel 16, lid 1, en 
artikel 17, lid 1, vermelde termijnen uit 
eigen beweging of, in voorkomend geval, 
op verzoek van de EFSA verlengen 
wanneer de aard van de aangelegenheid 
aanleiding geeft tot een passende 
verlenging. 

In dergelijke gevallen stelt de Commissie 
de lidstaten en de aanvrager in kennis van 
deze verlenging en van de redenen ervoor.

In dergelijke gevallen stelt de Commissie 
de aanvrager en de lidstaten in kennis van 
deze verlenging en van de redenen die deze 
verlenging rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

In het algemeen geldt dat verlengingen een uitzondering moeten vormen en passend moeten 
zijn. De aanvrager dient als eerste in kennis te worden gesteld van de verlenging.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Afstemmen van termijnen op 
Verordening(EG) 1924/2006

Indien een aanvrager om 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 24 van onderhavige verordening 
en artikel 21 van Verordening (EG) 
1924/2006 verzoekt, kan de Commissie de 
in artikel 10, lid 1, artikel 11, lid 1 of 2, 
artikel 16, lid 1, en artikel 17, lid 1, 
vermelde termijnen aanpassen aan de 
termijnen in Verordening (EG) 
1924/2006, zodat de twee 
gegevensbeschermingstermijnen parallel 
lopen. In dergelijke gevallen wordt de 
aanvrager geraadpleegd alvorens de 
Commissie een besluit neemt over het 
afstemmen van de termijnen.
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Or. en

Motivering

Aangezien de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen gecentraliseerd wordt, kan 
de Commissie proberen de twee procedures parallel te laten lopen. Het is wenselijk dat de 
twee gegevensbeschermingstermijnen parallel lopen omdat de aanvragers daarmee 
rechtszekerheid wordt geboden. De Commissie dient de aanvrager te raadplegen, daar het 
afstemmen van de ene procedure op de andere tot aanzienlijke vertraging van een van beide 
procedures kan leiden, iets wat de aanvrager mogelijk niet wenst.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vertrouwelijkheid van de aanvraag tot 
bijwerking van de EU-lijst

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

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

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragers kunnen vragen om 
vertrouwelijke behandeling van bepaalde 
informatie die zij uit hoofde van deze 
verordening verstrekken, wanneer 
openbaarmaking van die informatie hun 
concurrentiepositie aanzienlijk zou kunnen 
schaden. 

1. Aanvragers kunnen vragen om 
vertrouwelijke behandeling van bepaalde 
informatie die zij uit hoofde van deze 
verordening verstrekken, wanneer 
openbaarmaking van die informatie hun 
concurrentiepositie zou kunnen schaden. 
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Or. en

Motivering

Aanvragers zouden niet moeten worden verplicht aan te tonen dat hun concurrentiepositie 
"aanzienlijk" kan worden geschaad om in aanmerking te komen voor gegevensbescherming. 
Dit is een te hoge drempel en zal aanvragers ontmoedigen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
geven de aanvragers aan voor welke van de 
verstrekte informatie zij een vertrouwelijke 
behandeling wensen en verstrekken zij alle 
informatie die noodzakelijk is om hun 
verzoek om vertrouwelijke behandeling te 
onderbouwen. In dergelijke gevallen 
moeten verifieerbare redenen worden 
aangevoerd.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
geven de aanvragers aan voor welk deel
van de verstrekte informatie zij een 
vertrouwelijke behandeling wensen en 
verstrekken zij alle informatie die 
noodzakelijk is om hun verzoek om 
vertrouwelijke behandeling te 
onderbouwen. In dergelijke gevallen 
moeten verifieerbare redenen worden 
aangevoerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na kennis te hebben genomen van het 
standpunt van de Commissie over het 
verzoek kunnen de aanvragers hun 
aanvraag binnen drie weken intrekken om 

3. Nadat het standpunt van de Commissie 
over het verzoek is meegedeeld, wordt 
gedurende een periode van drie weken 
vertrouwelijkheid in acht genomen voor 
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de vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie te behouden.

het geval de aanvrager besluit zijn 
aanvraag in te trekken.

De vertrouwelijkheid wordt tot het einde 
van die termijn gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat aanvragers gedurende drie weken recht op vertrouwelijkheid 
hebben, ongeacht de omstandigheden voorafgaand aan het besluit om hun aanvraag in te 
trekken.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na het verstrijken van de in lid 3 
bedoelde termijn kan de Commissie, na 
raadpleging van de aanvragers, besluiten
welke informatie vertrouwelijk kan
blijven; als een besluit is genomen, stelt zij 
de lidstaten en de aanvragers daarvan in 
kennis.

4. Na het verstrijken van de in lid 3 
bedoelde termijn besluit de Commissie, 
indien de aanvrager zijn aanvraag niet 
heeft ingetrokken, na grondige toetsing 
van het verzoek van de aanvrager, welke 
delen van de informatie vertrouwelijk 
blijven; als een besluit is genomen, stelt zij 
de lidstaten en de aanvrager daarvan in 
kennis.

De volgende informatie wordt echter niet 
vertrouwelijk behandeld:

De volgende informatie wordt echter niet 
vertrouwelijk behandeld:

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

(b) de benaming en een beschrijving van 
het nieuwe voedingsmiddel;

(b) de benaming en een beschrijving van 
het nieuwe voedingsmiddel;

(c) voorgesteld gebruik van het nieuwe 
voedingsmiddel;

(c) voorgestelde gebruiksvoorwaarden 
voor het nieuwe voedingsmiddel;

(d) een samenvatting van de door de 
aanvrager ingediende studies;

(d) een samenvatting van de door de 
aanvrager ingediende studies;

(e) indien van toepassing, de 
analysemethode(n).

(e) de resultaten van de studies die zijn 
uitgevoerd om de veiligheid van het 
voedingsmiddel aan te tonen.
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Or. en

Motivering

De Commissie zou voor aanvragen vertrouwelijkheid moeten laten gelden, behalve in de 
duidelijk gedefinieerde gevallen die in dit artikel worden genoemd. Analysemethodes moeten 
vertrouwelijk blijven, gezien de marktgevoelige aard van de gegevens.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een aanvrager zijn aanvraag 
intrekt of heeft ingetrokken, maken de 
Commissie, de lidstaten en de EFSA geen 
vertrouwelijke informatie, met inbegrip 
van informatie over de vertrouwelijkheid 
waarvan de Commissie en de aanvrager 
van mening verschillen, openbaar.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

Linguïstisch amendement. Geldt niet voor de Nederlandse versie. 

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De toepassing van de leden 1 tot en met 
6 laat de uitwisseling van informatie over 
de aanvraag tussen de Commissie, de 
lidstaten en de EFSA onverlet.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Motivering

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

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan om redenen van 
voedselveiligheid en rekening houdend met 
het advies van de EFSA voor een nieuw 
voedingsmiddel een verplichting
betreffende monitoring na het in de handel 
brengen opleggen om te waarborgen dat 
het toegelaten nieuwe voedingsmiddel 
binnen veilige grenzen wordt gebruikt.

1. De Commissie kan om redenen van 
voedselveiligheid en rekening houdend met 
het advies van de EFSA voor een nieuw 
voedingsmiddel voorschriften voor
monitoring na het in de handel brengen 
opleggen. Dergelijke voorschriften moeten 
gegrond zijn en kunnen in individuele 
gevallen de bekendmaking van de 
betrokken exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf omvatten.

2. 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.

Or. en

Motivering

Monitoring na het in de handel brengen en aanvullende informatievereisten dienen 
afzonderlijk te worden behandeld. De tekst van het nieuwe artikel 23 bevat de door de Raad 
voorgestelde formulering, maar de zinsnede "moeten gegrond zijn" wordt toegevoegd om aan 
te geven dat het artikel alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden toegepast.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Aanvullende informatievereisten

Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die een nieuw 
voedingsmiddel in de handel hebben 
gebracht stellen de Commissie 
onmiddellijk op de hoogte van alle 
informatie die hen bekend is met 
betrekking tot:

(a) alle nieuwe wetenschappelijke of 
technische informatie die van invloed zou 
kunnen zijn op de beoordeling van de 
veiligheid van het gebruik van het nieuwe 
voedingsmiddel;

(b) verboden of beperkingen die zijn 
opgelegd door een derde land waar het 
nieuwe voedingsmiddel in de handel 
wordt gebracht.

De Commissie stelt deze informatie 
beschikbaar aan de lidstaten.

Or. en

Motivering

Aanvullende informatievereisten en voorschriften inzake monitoring na het in de handel 
brengen dienen afzonderlijk te worden behandeld.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in de in artikel 9, lid 1, bedoelde aanvraag 
kan worden besloten dat recentelijk 
ontwikkelde wetenschappelijke bewijzen 
of wetenschappelijke gegevens ter 
ondersteuning van de aanvraag gedurende 
vijf jaar vanaf de datum van toelating en 
opname van het nieuwe voedingsmiddel in 
de EU-lijst niet zonder toestemming van de 
eerdere aanvrager voor een andere 
aanvraag mogen worden gebruikt.

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in de in artikel 9, lid 1, bedoelde aanvraag 
kan worden besloten dat recentelijk 
ontwikkelde wetenschappelijke bewijzen 
of wetenschappelijke gegevens ter 
ondersteuning van de aanvraag gedurende 
vijf jaar vanaf de datum van toelating van 
het nieuwe voedingsmiddel niet zonder 
toestemming van de oorspronkelijke
aanvrager voor een andere aanvraag mogen 
worden gebruikt. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevensbescherming wordt 
verleend als aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

2. De gegevensbescherming wordt door de 
Commissie verleend als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

(a) de eerdere aanvrager heeft ten tijde van 
de eerste aanvraag aangegeven dat de 
recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke 
bewijzen of wetenschappelijke gegevens 
door eigendomsrechten beschermd waren; 

(a) de oorspronkelijke aanvrager heeft ten 
tijde van de eerste aanvraag aangegeven 
dat de recentelijk ontwikkelde 
wetenschappelijke bewijzen of 
wetenschappelijke gegevens door 
eigendomsrechten beschermd waren, 
ongeacht of de gegevens in een 
wetenschappelijk tijdschrift zijn 
gepubliceerd; 

(b) de eerdere aanvrager had ten tijde van 
de eerste aanvraag het exclusieve recht om 
naar de door eigendomsrechten 
beschermde wetenschappelijke bewijzen of 

(b) de oorspronkelijke aanvrager had ten 
tijde van de eerste aanvraag het exclusieve 
recht om naar de door eigendomsrechten 
beschermde wetenschappelijke bewijzen of 
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wetenschappelijke gegevens te verwijzen; 
en

wetenschappelijke gegevens te verwijzen; 
en

(c) het nieuwe voedingsmiddel had niet 
kunnen worden toegelaten indien de 
eerdere aanvrager de door 
eigendomsrechten beschermde 
wetenschappelijke bewijzen of 
wetenschappelijke gegevens niet had 
verstrekt.

(c) het nieuwe voedingsmiddel had niet 
kunnen worden toegelaten indien de 
oorspronkelijke aanvrager de door 
eigendomsrechten beschermde 
wetenschappelijke bewijzen of 
wetenschappelijke gegevens niet had 
verstrekt.

De eerdere aanvrager mag echter met een 
volgende aanvrager overeenkomen dat de 
wetenschappelijke bewijzen en 
wetenschappelijke gegevens mogen 
worden gebruikt.

De eerdere aanvrager mag echter met een 
volgende aanvrager overeenkomen dat de 
wetenschappelijke bewijzen en 
wetenschappelijke gegevens mogen 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

In geval van publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift moet gegevensbescherming worden 
geboden. Het is voor innovatie van het grootste belang dat de industrie nauw samenwerkt met 
wetenschappers en academici. De voorschriften inzake gegevensbescherming mogen deze 
samenwerking niet belemmeren. Sluit aan bij het streven van de Raad om voor grotere 
duidelijkheid te zorgen.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het feit dat het nieuwe voedingsmiddel 
tijdens de termijn van 
gegevensbescherming uitsluitend door de 
aanvrager, als bedoeld onder c), in de Unie 
in de handel mag worden gebracht, tenzij 
een volgende aanvrager een toelating voor 
het nieuwe voedingsmiddel verkrijgt 
zonder naar de door de eerdere aanvrager 
als zodanig aangewezen door 
eigendomsrechten beschermde 
wetenschappelijke gegevens of 
wetenschappelijke gegevens te verwijzen, 

(d) het feit dat het nieuwe voedingsmiddel 
tijdens de termijn van 
gegevensbescherming uitsluitend door de 
aanvrager, als bedoeld onder c), in de Unie 
in de handel mag worden gebracht, tenzij 
een volgende aanvrager een toelating voor 
het nieuwe voedingsmiddel verkrijgt 
zonder naar de door de eerdere aanvrager 
als zodanig aangewezen door 
eigendomsrechten beschermde 
wetenschappelijke gegevens of 
wetenschappelijke gegevens te verwijzen, 
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of met instemming van de eerdere
aanvrager;

of met instemming van de oorspronkelijke
aanvrager;

Or. en

Motivering

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

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wetenschappelijke bewijzen of 
wetenschappelijke gegevens die 
overeenkomstig artikel 24 worden 
beschermd of waarvoor de 
beschermingstermijn krachtens dat artikel 
is afgelopen, mogen niet opnieuw worden 
beschermd.

2. Voor wetenschappelijke bewijzen of 
wetenschappelijke gegevens die 
overeenkomstig artikel 24 worden 
beschermd of waarvoor de 
beschermingstermijn krachtens dat artikel 
is afgelopen, mag niet opnieuw 
bescherming gelden.

Or. en

Motivering

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



PR\1036384NL.doc 67/70 PE537.480v02-00

NL

TOELICHTING

Achtergrond
De voorschriften van de Unie voor nieuwe voedingsmiddelen zijn op 15 mei 1997 vastgesteld 
en gelden sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie. Exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven, belanghebbenden uit de bedrijfstak en beleidsvormers in de 
instellingen van de Unie erkennen dat voor nieuwe voedingsmiddelen of 
levensmiddeleningrediënten een vergunning moet worden afgegeven voordat zij op de markt 
komen, teneinde het hoge beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en van de 
consumentenbelangen te kunnen handhaven dat de Europese burgers inmiddels verwachten. 
Toch had niemand de enorme wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen 
voorzien die zich sindsdien in de levensmiddelensector hebben voorgedaan en die de vraag 
opwerpen of de bestaande definitie van nieuwe voedingsmiddelen in Verordening (EG) nr. 
258/97 nog wel adequaat is. Sinds de verordening van kracht werd is er een groot scala aan 
nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten ontwikkeld, waaronder levensmiddelen die 
micro-organismen, schimmels of algen bevatten, daaruit bestaan of daaruit geproduceerd zijn, 
of levensmiddelen met een doelbewust gewijzigde primaire molecuulstructuur. De bestaande 
definitie van nieuwe voedingsmiddelen dekt deze soorten voedingsmiddelen en 
voedselingrediënten niet. 
Er is dus duidelijk een herziening nodig van de definitie die in de verordening is opgenomen. 
In 2008 is een poging gedaan om de verordening via een Commissievoorstel aan te passen. 
Ondanks het feit dat er in de fase van het bemiddelingscomité grote overeenstemming 
bestond, bleek het in de handel brengen van voedingsmiddelen op basis van gekloonde dieren 
uiteindelijk te controversieel om tot een politiek akkoord te kunnen komen. In december 2013 
kwam de Commissie met een nieuw voorstel om de bestaande verordening te herzien, mét de 
punten waarover tijdens de fase van het bemiddelingscomité overeenstemming was bereikt, 
maar zonder het onderwerp klonen, met betrekking waartoe de Commissie besloot twee 
afzonderlijke voorstellen voor te leggen.
Een duidelijk toepassingsgebied en een heldere definitie van wat een nieuw voedingsmiddel 
uitmaakt zijn dus zaken die nog moeten worden geregeld. Dit is echter niet de enige kwestie 
die nadere aandacht behoeft. Afgezien van toepassingsgebied en definitie moet worden 
nagegaan of het stroomlijnen van de toelatingsprocedure via de voorstellen van de Commissie 
wel mogelijk is, en of de bepalingen inzake gegevensbescherming volstaan om innovatie en 
concurrentievermogen in de Europese levensmiddelensector te stimuleren.
De drie belangrijkste thema's, namelijk de definitie, het stroomlijnen van de 
toelatingsprocedure en degelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, vormen geen 
uitputtende lijst maar zijn voor uw rapporteur de grootste punten van zorg wat betreft het 
Commissievoorstel, en daarmee de kern van zijn amendementen.

Voorwerp, doel en toepassingsgebied
Doel van Verordening (EG) nr. 258/97 was de invoering van een veiligheidsbeoordeling 
voorafgaand aan het in de handel brengen van bepaalde nauw omlijnde categorieën producten, 
zodat nieuwe voedingsmiddelen die in de handel worden gebracht, geen negatieve gevolgen 
zouden hebben voor de menselijke gezondheid, de belangen van de consument en de werking 
van de interne markt. De verordening hield ook in dat nieuwe samenstellingen van 
levensmiddelen met behulp van bestaande ingrediënten die na 15 mei 1997 op de markt 
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kwamen, niet onnodig door de verordening over nieuwe voedingsmiddelen zouden worden 
gehinderd. 
Het nieuwe voorstel van de Commissie handhaaft de bepaling dat een nieuw voedingsmiddel 
een voedingsmiddel of levensmiddeleningrediënt is dat in de handel wordt gebracht en dat 
niet vóór de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 258/97 in significante 
mate binnen de Unie voor menselijke voeding is gebruikt. Het belangrijke verschil in het 
nieuwe voorstel is dat de duidelijk omlijnde categorieën van wat een nieuw voedingsmiddel 
uitmaakt, zijn geschrapt. De categorieën die nu genoemd worden, gelden alleen bij wijze van 
voorbeeld en vormen geen uitputtende lijst van nieuwe voedingsmiddelen.
Na uitvoerig overleg met lokale producenten, deskundigen uit de sector en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven is duidelijk gebleken dat de voorgestelde definitie absoluut 
onbevredigend is, aan rechtszekerheid te wensen overlaat en uiteindelijk geen helderheid 
schept omtrent het toepassingsgebied en de definitie van een 'nieuw voedingsmiddel' – een 
essentiële doelstelling van de nieuwe voorstellen van de Commissie. Hoewel het 
prijzenswaardig is dat de Commissie ernaar streeft het concept van 'nieuw voedingsmiddel' uit 
te breiden zodat dit alle vormen van levensmiddeleninnovatie dekt, heeft het verwijderen van 
de categorieën tot grote onrust geleid en vragen veel belanghebbenden zich af of de definitie 
met terugwerkende kracht zal gelden voor alle individuele voedingsmiddelen die sinds 15 mei 
1997 in de handel zijn gebracht, en of dergelijke producten mogelijk kunnen worden 
aangevochten door lidstaten of door hun eigen commerciële concurrenten.
Weliswaar waren alle belanghebbende partijen in de levensmiddelensector het erover eens dat 
de nieuwe definitie niet werkbaar zou zijn, maar de meningen over wat hiervoor in de plaats 
zou moeten komen, liepen uiteen. Gezien de noodzaak om de wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen in de levensmiddelensector te erkennen en de rechtszekerheid 
te verbeteren, acht uw rapporteur het de meest verstandige aanpak om opnieuw categorieën 
van nieuwe voedingsmiddelen op te nemen, in een geactualiseerde vorm en met het doel om 
de verordening over nieuwe voedingsmiddelen geschikt te maken voor nog niet voorzienbare 
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.
Daarom heeft uw rapporteur amendementen ingediend om opnieuw categorieën 
voedingsmiddelen in de verordening op te nemen en nieuwe categorieën toe te voegen voor 
voedingsmiddelen met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur, 
voedingsmiddelen die micro-organismen, schimmels of algen bevatten, daaruit bestaan of 
daaruit geproduceerd zijn, en nieuwe voedingsmiddelen die planten of dieren bevatten, daaruit 
bestaan of daaruit geproduceerd zijn, teneinde de verordening aan te passen aan de 
technologische vooruitgang en aan nieuwe soorten voedingsmiddelen die in de Unie op de 
markt worden gebracht. 

Stroomlijnen van de toelatingsprocedure
De Commissie noemt als een van haar doelstellingen in het nieuwe voorstel het 
vereenvoudigen en stroomlijnen van het regelgevingsproces, zodat de administratieve 
rompslomp voor aanvragers, nationale autoriteiten en de Commissie zelf wordt 
teruggedrongen.
De huidige procedure voor toelating voorafgaand aan het in de handel brengen is bekritiseerd 
vanwege de kosten en de duur ervan: uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld drie jaar duurt 
voordat de aanvraag voor een nieuw voedingsmiddel wordt gehonoreerd. Het feit dat 
aanvragen zowel via de betrokken nationale autoriteiten als de Commissie moeten lopen 
vormt een onnodige verdubbeling van de tijd en middelen die aan elke aanvraag moeten 
worden besteed. 
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De Commissie heeft terecht erkend dat de grote vertragingen bij de procedure en de kosten 
die aan het indienen van een aanvraag verbonden zijn een belemmering voor innovatie en 
voor de deelname van kmo's zijn gaan vormen. Het streven naar centralisering en 
stroomlijnen van de toelatingsprocedure is een goede zaak, maar uw rapporteur vreest dat de 
Commissievoorstellen niet ver genoeg gaan wat betreft de lengte van de procedure waarmee 
de aanvragers te maken krijgen. 
Uw rapporteur heeft daar amendementen geïntroduceerd waar de aanvraagprocedure wellicht 
efficiënter kan worden als de termijnen voor de verschillende fasen van de aanvraagprocedure 
genoemd dan wel ingekort worden. Zo dient de Commissie bijvoorbeeld, als zij een advies 
van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aanvraagt, binnen een maand een 
geldige aanvraag inzake een nieuw voedingsmiddel aan de EFSA te doen toekomen, in plaats 
van binnen een niet nader genoemde termijn. Ook acht de rapporteur een vermindering van 
het aantal maanden waarbinnen de Commissie een ontwerp van uitvoeringshandeling moet 
voorleggen aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, nodig om 
de procedure minder tijdrovend te maken. 
De invoering van deze termijnen zal niet alleen de toelating doeltreffender maken, maar biedt 
tevens grotere zekerheid voor zowel de aanvragers als de lidstaten en de Commissie. De aldus 
gewijzigde voorstellen bieden de Commissie en de EFSA bovendien een zekere flexibiliteit, 
waardoor de termijnen kunnen worden verlengd als dit in de loop van de aanvraagprocedure 
nodig blijkt. Een dergelijke verlenging moet niettemin een uitzondering blijven.

Gegevensbescherming 
Hoewel een gestroomlijnde toelatingsprocedure de kosten voor aanvragers ongetwijfeld zal 
verminderen, is het een streven dat onherroepelijk aanzienlijk kosten zal meebrengen, met 
name als de aanvrager nieuwe productietechnieken of nieuwe wetenschappelijke methodes 
heeft ontwikkeld, en al helemaal als hij de relevante gegevens heeft moeten verzamelen om te 
voldoen aan de bepaling inzake de "geschiedenis van veilig gebruik" die voor traditionele 
voedingsmiddelen uit derde landen geldt. 
De investeringen van aanvragers moeten dan ook naar behoren worden beschermd, willen 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden aangemoedigd om concurrentievermogen 
en innovatie in de sector te verbeteren. Volgens de voorstellen van de Commissie kan een 
aanvrager vijf jaar gegevensbescherming krijgen voor innoverende producten. Een degelijke 
regeling inzake gegevensbescherming is nodig als tegenwicht voor de door de Commissie in 
het leven geroepen generieke toelatingsprocedure, waarbij een vergunning voor een nieuw 
voedingsmiddel de concurrentie het recht geeft vergelijkbare voedingsmiddelen en 
voedselingrediënten in de handel te brengen. 
De overstap van "materiële gelijkwaardigheid" in de huidige verordening naar generieke 
toelating in het nieuwe voorstel biedt ruimte om innovatie te stimuleren. Niettemin vormt het 
voorstel in zijn huidige vorm een bedreiging van de vaak uiterst waardevolle bijdrage die de 
samenwerking tussen wetenschappers in onderzoeksinstituten of universiteiten en aanvragers 
oplevert. Indien er studies in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd dient er net als 
in de Verenigde Staten gegevensbescherming te worden verleend, teneinde positieve 
arbeidsbetrekkingen aan te moedigen en niet te verhinderen.
Daarnaast is bij de herziening van de door de Commissie in 2008 uitgevoerde 
effectbeoordeling voor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
gebleken dat er sprake is van een mogelijke tegenstrijdigheid tussen Verordening (EG) nr. 
258/97 en Verordening (EG( nr. 1924/2006, volgens welke een aanvrager om toelating van 
een nieuw voedingsmiddel en van een gezondheidsclaim voor dat voedingsmiddel kan 
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verzoeken, en gegevensbescherming volgens beide verordeningen gerechtvaardigd is. Hoewel 
het niet de bedoeling van onderhavig voorstel is om Verordening (EG) nr. 1924/2006 te 
wijzigen, is uw rapporteur van oordeel dat de Commissie alles in het werk zou moeten stellen 
om in dergelijke gevallen de aanvragen parallel te behandelen, zodat de aanvrager die volgens 
de ene verordening een toelating verkrijgt, niet volgens de andere met grote vertraging 
geconfronteerd wordt. 
De behoefte aan een degelijke regeling voor gegevensbescherming mag niet ten koste gaan 
van grotere transparantie van de toelatingsprocedure, en uw rapporteur heeft dan ook 
amendementen ingediend die de Commissie verzoeken gedetailleerde richtsnoeren voor 
potentiële aanvragers te publiceren en aanvragers en nationale autoriteiten op de hoogte te 
houden van de voortgang van een aanvraag in elke fase van de procedure.

Conclusie 
Een herziening van de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen is zeer verstandig en 
zeker noodzakelijk gezien de grote wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de 
levensmiddelensector sinds 15 mei 1997. De levensmiddelensector is een van de meest 
concurrerende en innoverende sector op de interne markt van de Unie, en het is dus niet meer 
dan adequaat om ervoor te zorgen dat de wetgeving de nieuwe realiteit weerspiegelt. 
Na uitgebreid overleg met lokale producenten, deskundigen uit de sector en exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven is duidelijk dat de definitie, het stroomlijnen van de 
toelatingsprocedure en degelijke bepalingen inzake gegevensbescherming de drie 
belangrijkste thema's vormen. Waaraan de belanghebbenden op het complexe en uiterst 
technische terrein van nieuwe voedingsmiddelen behoefte hebben, is een procedure die 
efficiënt is en zekerheid alsmede adequate bescherming van hun producten biedt. Uw 
rapporteur acht de amendementen in dit verslag zowel verstandige als werkbare wijzigingen 
op de voorstellen van de Commissie; tegelijkertijd wordt aandacht geschonken aan het streven 
van de Raad naar grotere helderheid in de toekomstige verordening over nieuwe 
voedingsmiddelen.


