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6.6.2012 A7-0059/88 

Amendement  88 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Esther de Lange 

namens de PPE-Fractie 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Kartika Tamara Liotard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – leden 3, 4 en 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Bijwerking van de lijst van toegelaten 

stoffen 

3. Een stof kan in de in lid 2 bedoelde EU-

lijst worden opgenomen op initiatief van de 

Commissie of na ontvangst van een 

aanvraag daartoe. Er kunnen aanvragen 

worden ingediend door een lidstaat of een 

belanghebbende partij, die ook 

verscheidene belanghebbende partijen kan 

vertegenwoordigen (hierna "de aanvrager" 

genoemd). De aanvragen worden 

overeenkomstig lid 4 bij de Commissie 

ingediend. 

1. Een nieuwe stof kan in Bijlage -1 

worden opgenomen op initiatief van de 

Commissie of na ontvangst van een 

aanvraag daartoe. Er kunnen aanvragen 

worden ingediend door een lidstaat of een 

belanghebbende partij, die ook 

verscheidene belanghebbende partijen kan 

vertegenwoordigen ("de aanvrager").  

 1 bis. De aanvrager dient daartoe 

overeenkomstig lid 2 een aanvraag in bij 

de Commissie. De Commissie bevestigt de 

ontvangst ervan binnen 14 dagen na 

ontvangst. 

4. De aanvraag omvat:  2. De aanvraag omvat:  

a) de naam en het adres van de aanvrager; a) de naam en het adres van de aanvrager; 
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b) de naam en een duidelijke beschrijving 

van de stof; 

b) de naam en een duidelijke beschrijving 

van de stof 

c) de samenstelling van de stof; c) de samenstelling van de stof; 

d) het voorgestelde gebruik van de stof en 

de voorwaarden daarvan; 

d) het voorgestelde gebruik van de stof en 

de voorwaarden daarvan; 

e) een systematisch onderzoek van de 

wetenschappelijke gegevens en passende 

studies die zijn verricht volgens algemeen 

aanvaarde richtsnoeren van deskundigen 

over de opzet en de uitvoering van 

dergelijke studies; 

e) een systematisch onderzoek van de 

wetenschappelijke gegevens en passende 

collegiaal getoetste studies die zijn verricht 

volgens algemeen aanvaarde richtsnoeren 

van deskundigen over de opzet en de 

uitvoering van dergelijke studies; 

f) wetenschappelijk bewijsmateriaal over 

de hoeveelheid van de stof die de 

gezondheid van de personen waarvoor hij 

is bestemd niet in gevaar brengt en de 

geschiktheid van de stof voor het beoogde 

gebruik; 

f) wetenschappelijk bewijsmateriaal over 

de hoeveelheid van de stof die de 

gezondheid van de personen waarvoor hij 

is bestemd niet in gevaar brengt en de 

geschiktheid van de stof voor het beoogde 

gebruik; 

g) wetenschappelijk bewijsmateriaal 

waaruit blijkt dat de stof beschikbaar is 

voor gebruik door het menselijke lichaam; 

g) wetenschappelijk bewijsmateriaal 

waaruit blijkt dat de stof beschikbaar is 

voor gebruik door het menselijke lichaam 

en een voedingskundig of fysiologisch 

effect heeft;  

h) een samenvatting van de inhoud van de 

aanvraag. 

h) een samenvatting van de inhoud van de 

aanvraag. 

5. Wanneer een stof reeds in de EU-lijst is 

opgenomen en er een significante 

verandering in de productiemethoden 

plaatsvindt of de deeltjesgrootte wordt 

gewijzigd, bijvoorbeeld via de 

nanotechnologie, wordt de door deze 

nieuwe methoden bereide stof als een 

andere stof beschouwd en wordt de EU-

lijst dienovereenkomstig gewijzigd voordat 

de stof in de Unie in de handel kan 

worden gebracht. 

3. Wanneer een stof reeds in Bijlage -1 is 

opgenomen en er een significante 

verandering in de productiemethoden 

plaatsvindt of de deeltjesgrootte wordt 

gewijzigd, bijvoorbeeld door middel van 

nanotechnologie, wordt de door deze 

nieuwe methoden of door een wijziging 

van de deeltjesgrootte bereide stof 

beschouwd als een andere stof die niet in 

Bijlage -1 opgenomen is en waarvoor een 

aparte aanvraag vereist is. 

 4. Als een stof uit Bijlage -1 niet meer 

voldoet aan de voorwaarden als bedoeld 

in artikel 11, lid 2 en 2 bis, besluit de 

Commissie deze stof uit Bijlage -1 te 

schrappen. 

 5. In Bijlage -1 wordt opgenomen: 

 – een specificatie van de stof 

 – zo nodig de gebruiksvoorwaarden en 

 – zo nodig de van toepassing zijnde 
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zuiverheidscriteria. 

 6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om Bijlage -1 

bij te werken. Wanneer bij optredende 

gezondheidsrisico's dwingende urgente 

redenen dat vereisen, is de in artikel 16 

vastgestelde procedure van toepassing op 

overeenkomstig dit lid vastgestelde 

gedelegeerde handelingen. 

Or. en 

Motivering 

Since the Regulation will only apply after 2 years after the entry into force it seems that the 

Commission first shall establish a list (Article 11) which then could be updated on the 

initiative of the Commission or following an application (Article 11a). Concerning this 

updated list, it is good sense to set up provisions not only for addition of substances but also 

for deletion of certain substances in the specific foodstuff. 

Nanomaterials can only be assessed by specific test-methods. It should therefore only be 

possible to include substances in the list which have been proven as safe. 
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6.6.2012 A7-0059/89 

Amendement  89 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Esther de Lange 

namens de PPE-Fractie 

Carl Schlyter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Kartika Tamara Liotard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage -1 

Lijst van toegelaten stoffen 

Or. en 
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6.6.2012 A7-0059/90 

Amendement  90 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Esther de Lange 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 

"glutenvrij" of "met zeer laag 

glutengehalte" uit hoofde van Verordening 

(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 

betreffende de samenstelling en de 

etikettering van levensmiddelen die 

geschikt zijn voor personen met een 

glutenintolerantie voor zowel voor 

bijzondere voeding bestemde 

levensmiddelen en als levensmiddelen voor 

normale consumptie worden gebruikt. 

Deze vermeldingen kunnen worden 

beschouwd als voedingsclaims, als 

omschreven in Verordening (EG) nr. 

1924/2006. Met het oog op 

vereenvoudiging moeten die vermeldingen 

alleen door Verordening (EG) nr. 

1924/2006 worden geregeld en aan de 

voorschriften daarvan voldoen. De 

technische aanpassingen overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1924/2006 voor de 

opneming van de voedingsclaims 

"glutenvrij" en "met zeer laag 

glutengehalte" en de bijbehorende 

gebruiksvoorwaarden daarvan, als 

geregeld krachtens Verordening (EG) nr. 

41/2009, moeten worden voltooid voordat 

deze verordening van toepassing wordt.  

(26) Momenteel mogen de vermeldingen 

"glutenvrij" en "met zeer laag 

glutengehalte" uit hoofde van Verordening 

(EG) nr. 41/2009 van de Commissie 

betreffende de samenstelling en de 

etikettering van levensmiddelen die 

geschikt zijn voor personen met een 

glutenintolerantie voor zowel voor 

bijzondere voeding bestemde 

levensmiddelen als voor levensmiddelen 

voor normale consumptie worden gebruikt. 

Deze vermeldingen dienen alleen door 

onderhavige verordening te worden 

geregeld en dienen aan de hierin 

opgenomen voorschriften te voldoen. 

Verordening (EG) nr. 41/2009 dient 

derhalve te worden ingetrokken. 
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Or. en 
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6.6.2012 A7-0059/91 

Amendement  91 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Esther de Lange 

namens de PPE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 quater) De Commissie dient de 

bevoegdheid te krijgen om door middel 

van gedelegeerde handelingen 

goedkeuring te verlenen voor het tijdelijk 

in de handel brengen van levensmiddelen 

die het resultaat zijn van 

wetenschappelijke en technologische 

vooruitgang, om op die manier reeds de 

vruchten te kunnen plukken van het 

onderzoek in de bedrijfstak, in afwachting 

van de aanpassing van de gedelegeerde 

handeling met betrekking tot de 

desbetreffende categorie levensmiddelen. 

Om de gezondheid van de consumenten te 

beschermen kan echter slechts 

toestemming voor het in de handel 

brengen worden verleend na raadpleging 

van de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk de fabrikanten in deze sector bij hun verdere stappen intensief te begeleiden, 

om ervoor te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de specifieke 

voedingsbehoeften van kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen de groepen in kwestie snel 
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de voordelen genieten van de technische en wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied. 
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6.6.2012 A7-0059/92 

Amendement  92 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Kartika Tamara Liotard 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) "voeding voor medisch gebruik": 

levensmiddelen die zijn bestemd om door 

patiënten als dieetvoeding onder medisch 

toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 

bestemd voor de voeding, uitsluitend of 

gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 

om gewone levensmiddelen of bepaalde 

nutriënten daarin in te nemen, te verteren, 

te absorberen, te metaboliseren of uit te 

scheiden beperkt, aangetast of verstoord is, 

of die andere medisch bepaalde behoeften 

aan nutriënten hebben, voor de 

behandeling waarvan niet alleen met 

wijziging van het normale voedingspatroon 

kan worden volstaan. 

h) "voeding voor medisch gebruik": 

speciaal bewerkte of samengestelde 

levensmiddelen die bestemd zijn om door 

patiënten als dieetvoeding onder medisch 

toezicht te worden gebruikt. Zij zijn 

bestemd voor de voeding, uitsluitend of 

gedeeltelijk, van patiënten wier vermogen 

om gewone levensmiddelen of bepaalde 

nutriënten daarin of metabolieten in te 

nemen, te verteren, te absorberen, te 

metaboliseren of uit te scheiden beperkt, 

aangetast of verstoord is, of die andere 

medisch bepaalde behoeften aan nutriënten 

hebben, voor de behandeling waarvan niet 

alleen met wijziging van het normale 

voedingspatroon kan worden volstaan. 

Voeding voor medisch gebruik omvat ook 

voeding voor zuigelingen met een laag 

geboortegewicht en te vroeg geboren 

zuigelingen, die ook moet voldoen aan 

Richtlijn 2006/141/EG. 

Or. en 

 

 

 


