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Amendement  94 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien de standpunten van zowel de Raad 

als het Europees Parlement van 29 maart 

2011, toen de bemiddeling over nieuwe 

voedingsmiddelen mislukte, 

Or. en 

 

Amendement  95 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

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 

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. 

(1) Het vrije verkeer van voedsel mag als 

zodanig over geen enkele legitimiteit 

beschikken, en de voltooiing van de 

interne markt dient ondergeschikt te zijn 

aan het fundamentele belang van de 

volksgezondheid, welk belang elke staat 

zelf mag definiëren.  

Or. fr 

Motivering 

De fundamentele waarden van Europa bestaan onder meer uit het doen gelden van de 

belangen van de burgers en de subsidiariteit boven de totstandbrenging van de interne en 
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concurrerende markt. 

 

Amendement  96 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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, de 

consumentenbelangen, het milieu en het 

dierenwelzijn alsmede de goede werking 

van de interne markt worden gewaarborgd, 

terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 

voor transparantie. Bovendien moet het in 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden1 

vastgestelde voorzorgsbeginsel te allen 

tijde in acht worden genomen. 

Or. en 

(1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.) 

Motivering 

Deze amendementen, die waren opgenomen in de tweede lezing van het Europees Parlement 

in 2010, moeten opnieuw worden ingevoerd. 

 

Amendement  97 

Pavel Poc 
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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, de 

consumentenbelangen, het milieu en het 

dierenwelzijn alsmede de goede werking 

van de interne markt worden gewaarborgd, 

terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 

voor transparantie. Bovendien moet het in 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden1 

vastgestelde voorzorgsbeginsel te allen 

tijde in acht worden genomen. 

 ____________ 

 1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 

Or. en 

Motivering 

Herinvoering van een amendement dat was opgenomen in het standpunt in tweede lezing van 

het Europees Parlement uit 2010. 

 

Amendement  98 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de uitvoering van het (2) Bij de uitvoering van het 
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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. 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, op basis van het 

voorzorgsbeginsel, en van de 

consumentenbelangen alsmede de goede 

werking van de interne markt worden 

gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 

worden gezorgd voor transparantie. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 

Europees Parlement en de Raad8 en bij 

Verordening (EG) nr. 1852/2001 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. 

(3) De voorschriften van de Unie voor 

nieuwe voedingsmiddelen zijn vastgesteld 

bij Verordening (EG) nr. 258/97 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en bij 

Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 

Commissie9. Die voorschriften moeten 

worden aangepast om de bestaande 

vergunningsprocedures te vereenvoudigen 

en tegelijkertijd de veiligheid voor de 

consumenten te verbeteren, 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. 

__________________ __________________ 

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 9 Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 
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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). 

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. fr 

 

Amendement  100 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

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. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 
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__________________ __________________ 

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). 

 

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). 

 

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. fr 

 

Amendement  101 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Levensmiddelen die voor (4) Levensmiddelen die voor 
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technologische doeleinden zijn bestemd 

alsook genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen moeten niet onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

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 Raad 

van toepassing is12,  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 Raad van toepassing is14. 

technologische doeleinden zijn bestemd 

alsook genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen moeten niet onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

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 en 

Richtlijn 18/2001/EG van toepassing zijn, 

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 Raad van 

toepassing is12,  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 Raad van toepassing is14. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 34). 

gebruik in levensmiddelen (PB L 354 van 

31.12.2008, blz. 34). 

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. it 

Motivering 

Ggo's zijn zowel bij de geciteerde verordening als bij de richtlijn geregeld. 

 

Amendement  102 

Nicola Caputo 

 

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. 

Schrappen 

__________________  

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

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

Or. en 

 

Amendement  103 

Françoise Grossetête 

 

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 zijn 

vastgesteld, moeten worden verduidelijkt 

en geactualiseerd door deze aan te vullen 

met de toevoeging van nieuwe relevante 

categorieën en 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. 

__________________ __________________ 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 
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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 categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

vastgesteld, moeten worden behouden en 

waar nodig geactualiseerd door nieuwe 

relevante categorieën toe te voegen alsook 
een verwijzing naar de algemene definitie 

van levensmiddelen in artikel 2 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad15. 

__________________ __________________ 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  105 

Pavel Poc 

 

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 categorieën nieuwe 

voedingsmiddelen die in artikel 1 van 

Verordening (EG) nr. 258/97 zijn 

opgenomen, moeten worden behouden en 

waar nodig geactualiseerd door nieuwe 

relevante categorieën toe te voegen alsook 
een verwijzing naar de algemene definitie 

van levensmiddelen in Verordening (EG) 

nr. 178/2002 van het Europees Parlement 

en de Raad15. 
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__________________ __________________ 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Gewijzigd met het oog op consistentie. 

 

Amendement  106 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

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 Raad15. Voordat onderhavige 

verordening van toepassing wordt dient de 

Commissie, na raadpleging van 

belanghebbenden, richtsnoeren vast te 

stellen met betrekking tot de categorieën 

nieuwe voedingsmiddelen die aanvragers 

en lidstaten helpen bij het bepalen of een 

levensmiddel onder het toepassingsgebied 

van onderhavige verordening valt en tot 

welke categorie nieuwe voedingsmiddelen 
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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 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  107 

Julie Girling 

 

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 zijn 

opgenomen, 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. 

Voordat onderhavige verordening van 

toepassing wordt, dient de Commissie, na 

een raadpleging met belanghebbenden, 

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. 

__________________ __________________ 
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15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  108 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 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. De 

vast te stellen categorieën moeten 

rekening houden met de mogelijkheden 

van technologische innovatie om ervoor te 

zorgen dat, in geval van baanbrekende 

innovaties, dezelfde toelatingsprocedures 

worden gevolgd. 

__________________ __________________ 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

15 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 
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voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  109 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Deze verordening is van toepassing 

op voedingsmiddelen en 

voedselingrediënten die vallen onder de 

volgende categorieën: voedingsmiddelen 

en voedselingrediënten met een nieuwe of 

doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur; voedingsmiddelen en 

voedselingrediënten bestaande of 

geïsoleerd uit micro-organismen, 

schimmels of algen; voedingsmiddelen en 

voedselingrediënten waarop een weinig 

gebruikt productieprocedé is toegepast, 

voor zover dit procedé wijzigingen in de 

samenstelling of de structuur van de 

voedingsmiddelen of voedselingrediënten 

veroorzaakt die significant zijn voor hun 

voedingswaarde, hun metabolisme of hun 

gehalte aan ongewenste stoffen. Deze lijst 

moet open blijven om gelijke tred te 

houden met de wetenschappelijke 

vooruitgang en de ontwikkeling van 

nieuwe producten. Indien nieuwe 

categorieën worden opgenomen, moeten 

ze goed gedefinieerd zijn, vanuit 

veiligheidsperspectief gerechtvaardigd 

zijn en moet het effect ervan beoordeeld 

zijn. 

Or. en 
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Amendement  110 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) 

nr. 258/97, moet voor nieuwe 

voedingsmiddelen het criterium blijven 

gelden dat zij niet vóór de datum van 

inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding 

zijn gebruikt. Met gebruik binnen de Unie 

wordt bedoeld gebruik in de lidstaten, 

ongeacht de datum waarop deze tot de 

Unie zijn toegetreden. 

(6) Om te zorgen voor continuïteit met de 

voorschriften in Verordening (EG) 

nr. 258/97, moet voor nieuwe 

voedingsmiddelen het criterium blijven 

gelden dat zij niet vóór de datum van 

inwerkingtreding van die verordening, 

namelijk 15 mei 1997, in significante mate 

binnen de Unie voor menselijke voeding 

zijn gebruikt, m.a.w. niet beschikbaar 

waren in supermarkten, verkooppunten 

van voedsel of apotheken. Met gebruik 

binnen de Unie wordt bedoeld gebruik in 

de lidstaten, ongeacht de datum waarop 

deze tot de Unie zijn toegetreden. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 

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 

(7) Opkomende technologieën die bij de 

productie van levensmiddelen worden 

toegepast, zijn van invloed op de 

levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid, de gezondheid van 

consumenten en op het milieu. Daarom 

moet tevens worden verduidelijkt dat een 

levensmiddel als "nieuw voedingsmiddel" 

moet worden beschouwd wanneer daarop 

een productieprocedé wordt toegepast dat 

niet eerder in de Unie voor de productie 

van levensmiddelen is toegepast. 
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zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, 

onder t), van Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad16. 

__________________  

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 87/250/EEG van de 

Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de 

Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG 

van de Commissie, en Verordening (EG) 

nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Elisabetta Gardini 

 

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 

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 

(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 in deze 

verordening nader worden vermeld dat 

een levensmiddel als "nieuw 

voedingsmiddel" moet worden beschouwd 

wanneer daarop een productieprocedé 

wordt toegepast dat niet eerder in de Unie 

voor de productie van levensmiddelen is 

toegepast – en dat structurele, 
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vervaardigd nanomateriaal zoals 

gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder t), van 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad16. 

samenstellings-en nutritionele verschillen 

in het eindproduct teweeg brengt - of 

wanneer het geheel of gedeeltelijk bestaat 

uit technisch vervaardigd nanomateriaal 

zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, 

onder t), van Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad16. 

__________________ __________________ 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, 

Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, 

Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, 

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Richtlijnen 

2002/67/EG en 2008/5/EG van de 

Commissie, en Verordening (EG) 

nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, 

Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, 

Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, 

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Richtlijnen 

2002/67/EG en 2008/5/EG van de 

Commissie, en Verordening (EG) 

nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

Or. it 

Motivering 

Er moet nader worden gepreciseerd dat een nieuw voedingsmiddel niet alleen het resultaat is 

van nieuwe productieprocedés of van het gebruik van nanomaterialen, maar vooral ook van 

de structurele, samenstellings- en nutritionele gevolgen ervan voor het eindproduct, zoals dat 

overigens ook blijkt uit het dispositief van het voorstel. 

 

Amendement  113 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 
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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 

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. 

(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 

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. 

__________________  

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 

Motivering 

Het is niet passend om voor de definitie van nanomaterialen te verwijzen naar Verordening 

(EG) nr. 1169/2011, aangezien deze verordening betrekking heeft op etikettering, en niet op 

risicobeoordeling. EFSA erkent onzekerheden en beveelt een drempel van 10% aan voor 

voedselgerelateerde nanotoepassingen. Indien de drempel van 50% wordt toegepast voor 
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risicobeoordelingsdoeleinden, bestaat het ernstige risico dat bepaalde nano-ingrediënten niet 

onder de definitie zullen vallen, en dat er dus geen risicobeoordeling voor zal worden 

uitgevoerd. 

 

Amendement  114 

Nicola Caputo 

 

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 

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. 

(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 

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. 

__________________  

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 
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van 22.11.2011, blz. 18). 

Or. en 

 

Amendement  115 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

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 

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. 

(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 

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. 

__________________  

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 
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van 22.11.2011, blz. 18). 

Or. en 

Motivering 

Gelet op de huidige onzekerheden over de veiligheid van voedselgerelateerde toepassingen en 

gezien het gebrek aan gevalideerde analytische methoden voor nanomaterialen en 

detectiemethoden voor nanodeeltjes met een lagere drempel, moet rekening worden gehouden 

met de wetenschappelijke vooruitgang en de stand van de techniek in termen van 

beschikbaarheid en de validering van analytische technologie voor elk rechtskader voor 

voedsel en bij de herziening van de definitie van nanomateriaal. 

 

Amendement  116 

Eleonora Evi 

 

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 

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. 

(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 

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 voor 10% of meer in gewicht of 

volume van de som van de percentages die 

in de verschillende ingrediënten 

voorkomen bestaat uit technisch 

vervaardigd nanomateriaal zoals 

gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder t), van 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad16. 

__________________ __________________ 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

16 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 
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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). 

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. it 

 

Amendement  117 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Overeenkomstig de aanbeveling 

van de Commissie inzake de definitie van 

nanomateriaal (2011/696/EU) kan in 

specifieke gevallen en waar nodig vanuit 

milieu-, gezondheids-, veiligheids- of 

mededingingsoogpunt, de drempelwaarde 

van 50% voor de gekwantificeerde 

grootteverdeling worden vervangen door 

een drempel tussen 1 en 50%. In het licht 

van de huidige onzekerheden met 

betrekking tot de veiligheid, moet een 

lagere drempel voor het aantal 

nanodeeltjes, bv. 10%, worden overwogen 

voor voedselgerelateerde toepassingen, in 

plaats van de momenteel in de 

aanbeveling voorgestelde drempel (50%). 

Or. en 
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Amendement  118 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 

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. 

(8) Op vitaminen, mineralen en andere 

stoffen die bestemd zijn voor gebruik in 

voedingssupplementen of toevoeging aan 

levensmiddelen 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. Gezien de bijzondere 

kwetsbaarheid van de desbetreffende 

consumenten zullen zuigelingenvoeding 

en opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 

levensmiddelen op basis van granen en 

babyvoeding voor zuigelingen en peuters, 

en voeding voor medisch gebruik, 

onderwerp zijn van een afzonderlijke 

verordening.  

__________________ __________________ 

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). 
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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). 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Voedingsmiddelen met een nieuwe 

of doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur, voedingsmiddelen die 

micro-organismen, schimmels of algen 

bevatten, daaruit bestaan of daaruit 

geproduceerd zijn, voedingsmiddelen die 

afkomstig zijn van weefselkweek of 

celcultuur, en 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, 

dienen volgens de definitie van deze 

verordening als nieuwe voedingsmiddelen 

te worden beschouwd. 

Or. en 
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Motivering 

Gewijzigd met het oog op consistentie. 

 

Amendement  120 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Voedingsmiddelen met een nieuwe 

of doelbewust gemodificeerde primaire 

molecuulstructuur, voedingsmiddelen 

bestaande of geïsoleerd uit micro-

organismen, schimmels of algen, nieuwe 

strengen van een micro-organisme 

waarvan niet bekend is dat zij veilig 

kunnen worden gebruikt, alsook 

concentraten van stoffen die van nature 

in planten voorkomen, dienen volgens de 

definitie van deze verordening als nieuwe 

voedingsmiddelen te worden beschouwd. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement, dat was opgenomen in de tweede lezing van het Europees Parlement in 

2010, moet opnieuw worden ingevoerd. 

 

Amendement  121 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Wanneer een belangrijke verandering (9) Wanneer een belangrijke verandering 
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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. 

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, is dat van invloed op 

de levensmiddelen en bijgevolg ook op de 

voedselveiligheid, de gezondheid van 

consumenten en op het milieu. 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. 

Indien de deeltjesgrootte van een 

dergelijke stof verandert, bijvoorbeeld 

door toepassing van nanotechnologie, 

wordt deze stof verboden. 

Or. fr 

 

Amendement  122 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

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, 

(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, 
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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. 

m.a.w. of het beschikbaar was in 

supermarkten, verkooppunten van voedsel 

of apotheken, 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  123 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Verordening (EG) nr. 258/1997 

bevat regels voor voedingsmiddelen die 

afkomstig zijn van gekloonde dieren. Het 

is van wezenlijk belang dat er geen 

rechtsonzekerheid ontstaat over het in de 

handel brengen van levensmiddelen die 

van kloondieren en/of hun nakomelingen 

afkomstig zijn. Tot wanneer er specifieke 

regelgeving betreffende levensmiddelen 

die van kloondieren en/of hun 

nakomelingen afkomstig zijn in werking 

treedt, moeten deze levensmiddelen 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening blijven vallen, op voorwaarde 

dat ze, wanneer ze op de markt worden 

gebracht in de Unie, op passende wijze 

geëtiketteerd zijn voor de eindgebruiker. 

Or. en 

Motivering 

Gewijzigd met het oog op consistentie. 
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Amendement  124 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van 

veilig gebruik als levensmiddel in een 

derde land is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in 

een derde land zijn geconsumeerd in het 

kader van het gebruikelijke 

voedingspatroon van een groot deel van 

de bevolking van het land. Gebruik voor 

niet-voedingsdoeleinden of gebruik voor 

andere doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik 

als levensmiddel buiten beschouwing 

blijven. 

(11) Ook al is de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde 

land aangetoond, moet het in de Unie in 

de handel brengen van traditionele 

levensmiddelen uit derde landen beperkt 

en de controle op deze voedingsmiddelen 

versterkt worden. 

Or. fr 

 

Amendement  125 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen, zoals insecten, 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 
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land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

groot deel van de bevolking van het land. 

Gebruik voor niet-voedingsdoeleinden of 

gebruik voor andere doeleinden dan een 

normaal voedingspatroon moet bij de 

vaststelling van een geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel buiten 

beschouwing blijven. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 50 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

het grootste deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

Or. it 

 

Amendement  127 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd in het kader 

van het gebruikelijke voedingspatroon 

van een groot deel van de bevolking van 

het land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

(11) Het in de Unie in de handel brengen 

van traditionele levensmiddelen uit derde 

landen waarvan de geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel in een derde land 

is aangetoond, moet worden 

vergemakkelijkt. Die levensmiddelen 

moeten gedurende ten minste 25 jaar in een 

derde land zijn geconsumeerd, zoals 

uiteengezet in de wetenschappelijke en 

technische richtsnoeren van de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). 
Gebruik voor niet-voedingsdoeleinden of 

gebruik voor andere doeleinden dan een 

normaal voedingspatroon moet bij de 

vaststelling van een geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel buiten 

beschouwing blijven. 

Or. en 

Motivering 

De EFSA moet gegevensvereisten vaststellen voor de "geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel", alsook duidelijkere criteria voorstellen voor wat een "geschiedenis van veilig 

gebruik" betekent. 

 

Amendement  128 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 
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van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

van het gebruikelijke voedingspatroon van 

een groot deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 

van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

Traditionele levensmiddelen uit derde 

landen moeten automatisch worden 

onderworpen aan een risicobeoordeling 

door de EFSA aan het begin van de 

procedure, zelfs indien er geen met 

redenen omkleed bezwaar in verband met 

de veiligheid wordt ingediend. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De beoordeling of een 

levensmiddel al dan niet in significante 

mate door de bevolking in een derde land 

als voeding wordt gebruikt, moet 

plaatsvinden op basis van door de actoren 

in de levensmiddelensector verstrekte 

informatie en zo nodig ondersteund door 

andere informatie die in de derde landen 

beschikbaar is. Wanneer de informatie 

over het gebruik voor menselijke voeding 

van een levensmiddel onvoldoende is, 

moet een eenvoudige en transparante 

procedure, waaraan de Commissie, de 

EFSA en de actoren in de 

levensmiddelensector deelnemen, 

ingevoerd worden om deze informatie te 

verzamelen. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 
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vast te stellen. 

Or. fr 

Motivering 

Op deze wijze wordt de betekenis van "significant" gebruik verduidelijkt. 

 

Amendement  130 

Lynn Boylan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

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) 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 en 

wanneer ze ofwel onverwerkt zijn ofwel 
een eerste bewerking hebben ondergaan. 

Wanneer er echter een secundair procedé 

werd toegepast dat gepaard gaat met het 

combineren van levensmiddelen op een 

manier die de eigenschappen van het 

voedingsmiddel wijzigt of met de 

toepassing van een nieuw 

productieprocedé op die levensmiddelen, 

of wanneer 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. 

Or. en 



 

AM\1037316NL.doc 35/82 PE539.826v01-00 

 NL 

Motivering 

Bijna alle voedingsmiddelen zijn afkomstig uit de primaire productie. Deze categorie heeft tot 

doel ervoor te zorgen dat traditionele levensmiddelen zoals fruit, sappen en zaden in de EU in 

de handel kunnen worden gebracht na een minder lastige aanvraagprocedure. Daarom moet 

voor de industrie en de consumenten worden verduidelijkt welke soort procedés toegelaten 

zijn die de eigenschappen van het voedingsmiddel niet veranderen. 

 

Amendement  131 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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) 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 

productieprocedé is toegepast, dat tot 

dusver niet is gebruikt voor dat soort 

levensmiddelen, 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. 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 
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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) 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, mogen die 

levensmiddelen niet als traditionele 

levensmiddelen worden beschouwd. 

Or. en 

Motivering 

Het is niet passend om voor de definitie van nanomaterialen te verwijzen naar Verordening 

(EG) nr. 1169/2011, aangezien deze verordening betrekking heeft op etikettering, en niet op 

risicobeoordeling. EFSA erkent onzekerheden en beveelt een drempel van 10% aan voor 

voedselgerelateerde nanotoepassingen. Indien de drempel van 50% wordt toegepast voor 

risicobeoordelingsdoeleinden, bestaat het ernstige risico dat bepaalde nano-ingrediënten niet 

onder de definitie zullen vallen, en dat er dus geen risicobeoordeling voor zal worden 

uitgevoerd. 

 

Amendement  133 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 
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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) 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, mogen die 

levensmiddelen niet als traditionele 

levensmiddelen worden beschouwd. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 
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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. 

toegepast of als de levensmiddelen geheel 

of voor 10% of meer in gewicht of volume 

van de som van de percentages die in de 

verschillende ingrediënten voorkomen, 
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. 

Or. it 

 

Amendement  135 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

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 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, m.a.w. 

niet beschikbaar waren in supermarkten, 

verkooppunten van voedsel of apotheken, 

moeten echter binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

Or. en 
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Amendement  136 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om te beslissen of een bepaald 

levensmiddel onder de definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen" valt, hetgeen 

betekent dat de voorschriften voor nieuwe 

voedingsmiddelen van deze verordening 

moeten worden toegepast. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Een besluit over het toepassingsgebied is essentieel voor de verordening, en mag bijgevolg 

niet worden genomen door middel van uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  137 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om te beslissen of een bepaald 

levensmiddel onder de definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen" valt, hetgeen 

betekent dat de voorschriften voor nieuwe 

voedingsmiddelen van deze verordening 

moeten worden toegepast. 

Schrappen 

Or. en 
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Motivering 

Een besluit over het toepassingsgebied is essentieel voor de verordening, en mag bijgevolg 

niet worden genomen door middel van uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  138 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is. 

Or. en 
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Motivering 

Dit is een besluit van wezenlijk belang, dat bijgevolg niet mag worden genomen door middel 

van uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  139 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt 

ondersteund door andere informatie die in 

de lidstaten beschikbaar is. Als 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

niet zeker zijn van de status van het 

levensmiddel dat zij in de handel willen 

brengen, moeten zij de lidstaten 

raadplegen. Er moet een eenvoudige en 

transparante procedure worden 

vastgesteld voor de verzameling van 

informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie en op de 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. Wanneer er geen 

informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 

beschikbaar is of die informatie 

onvoldoende is, moet het product in 

kwestie als nieuw voedingsmiddel worden 

beschouwd. 

Or. it 
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Amendement  140 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door de actoren in de 

levensmiddelensector verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als de actoren in de 

levensmiddelensector 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 actoren in de 

levensmiddelensector worden betrokken. 

Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

Or. fr 

Motivering 

De term "exploitant" wordt niet in alle lidstaten van de Unie op dezelfde manier uitgelegd. 

Voor meer rechtszekerheid moet de term "actor" gebruikt worden. 

 

Amendement  141 

Nicola Caputo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, moet plaatsvinden op basis van 

door exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven verstrekte 

informatie, die zo nodig wordt ondersteund 

door andere informatie die in de lidstaten 

beschikbaar is. Als exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven niet zeker zijn 

van de status van het levensmiddel dat zij 

in de handel willen brengen, moeten zij de 

lidstaten raadplegen. Er moet een 

eenvoudige en transparante procedure 

worden vastgesteld voor de verzameling 

van informatie over het gebruik voor 

menselijke voeding vóór 15 mei 1997 in 

situaties waarin die informatie niet of in 

onvoldoende mate beschikbaar is; bij die 

procedure moeten de Commissie, de 

lidstaten en de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven worden 

betrokken. Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om de procedurele stappen van 

een dergelijk raadplegingsproces nader 

vast te stellen. 

(16) De beoordeling of een levensmiddel 

vóór 15 mei 1997 binnen de Unie in 

significante mate voor menselijke voeding 

is gebruikt, m.a.w. of het beschikbaar was 

in supermarkten, verkooppunten van 

voedsel of apotheken, 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. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Elisabetta Gardini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en het 

gebruik ervan mag niet misleidend zijn 

voor de consument. Daarom mag een 

nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is ter 

vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het 

uit voedingsoogpunt minder gunstig is 

voor de consument. 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en 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 

minder gunstig is voor de consument. 

Or. it 

Motivering 

In feite is het product vanwege de aard van het nieuwe voedingsmiddel in zijn geheel minder 

gunstig voor de consument, en niet alleen uit voedingsoogpunt. Het gaat ook om bredere 

samenstellingsaspecten van het voedingsmiddel. Daarom wordt voorgesteld "uit 

voedingsoogpunt" te schrappen, want die woorden dekken niet alle vernieuwende elementen 

die eventueel met het nieuwe voedingsmiddel gepaard gaan. 

 

Amendement  143 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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 

(17) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen worden toegelaten en gebruikt 

indien zij aan de criteria van deze 

verordening voldoen. Nieuwe 

voedingsmiddelen moeten veilig zijn en 

een voordeel hebben voor de consument, 
en het gebruik ervan mag niet misleidend 

zijn voor de consument. Daarom mag een 
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vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig is voor de 

consument. 

nieuw voedingsmiddel dat bedoeld is ter 

vervanging van een ander levensmiddel, 

daar niet zodanig van verschillen dat het uit 

voedingsoogpunt minder gunstig is voor de 

consument. De beoordeling van de 

veiligheid van een nieuw voedingsmiddel 

moet gebaseerd zijn op het in artikel 7 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

vastgestelde voorzorgsbeginsel. 

Or. en 

Motivering 

De verwijzing naar het voorzorgsbeginsel, die was opgenomen in de tweede lezing van het 

Europees Parlement in 2010, moet opnieuw worden ingevoerd. De eis dat nieuwe 

voedingsmiddelen voordeel moeten opleveren voor de consument is in lijn met de verordening 

betreffende levensmiddelenadditieven (artikel 6, lid 2, van verordening (EG) nr. 1333/2008). 

 

Amendement  144 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om een EU-

lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast te 

stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 of 7 

van Verordening (EG) nr. 258/97 reeds 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 
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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. 

opgenomen. 

Or. en 

Motivering 

De lijst van nieuwe voedingsmiddelen moet als bijlage bij de verordening worden gevoegd en 

worden bijgewerkt door middel van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  145 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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, 

(18) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 

alleen in de handel worden gebracht en in 

levensmiddelen voor menselijke 

consumptie worden gebruikt indien zij zijn 

opgenomen op een EU-lijst van nieuwe 

voedingsmiddelen die in de Unie in de 

handel mogen worden gebracht ("de EU-

lijst"). Daarom is het passend om een EU-

lijst van nieuwe voedingsmiddelen vast te 

stellen waarin de krachtens artikel 4, 5 of 7 

van Verordening (EG) nr. 258/97 reeds 

toegelaten of aangemelde nieuwe 

voedingsmiddelen, met inbegrip van de 

eventuele bestaande 

toelatingsvoorwaarden, worden 

opgenomen. Aangezien deze nieuwe 

voedingsmiddelen reeds een 

veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, 

rechtmatig zijn geproduceerd en in de Unie 
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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. 

verhandeld zijn en in het verleden niet tot 

gezondheidsproblemen hebben geleid, 

moet de initiële vaststelling van de EU-lijst 

volgens de raadplegingsprocedure 

gebeuren. Deze EU-lijst moet door iedere 

lidstaat goedgekeurd worden en 

harmonisatie van de wetgeving op grond 

van onderhavige verordening blijft 

onderworpen aan de bepalingen van 

artikel 114, lid 4, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie. Deze lijst moet transparant en 

eenvoudig toegankelijk zijn en regelmatig 

worden bijgewerkt. 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

(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 
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gezondheidsproblemen hebben geleid, 

moet de initiële vaststelling van de EU-lijst 

volgens de raadplegingsprocedure 

gebeuren. 

gezondheidsproblemen hebben geleid, 

moet de initiële vaststelling van de EU-lijst 

volgens de raadplegingsprocedure 

gebeuren. 

 De lijst moet regelmatig en op een 

flexibele manier worden bijgewerkt en 

indien nodig uitgebreid op basis van de 

laatste technologische innovaties en 

wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Nicola Caputo 

 

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 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. De oorspronkelijke EU-lijst 

van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen, 

die een sleutelelement vormt, moet als 

bijlage bij deze verordening worden 

gevoegd en de lijst moet worden 

bijgewerkt door middel van gedelegeerde 

handelingen. 
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Or. en 

 

Amendement  148 

Pavel Poc 

 

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 gedelegeerde handeling 

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. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie moet bevoegd zijn om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de EU-lijst bij 

te werken. 

 



 

PE539.826v01-00 50/82 AM\1037316NL.doc 

NL 

Amendement  149 

Jan Huitema 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Nieuwe technologieën en 

innovaties voor voedselproductie zoals 

biotechnologie en nanotechnologie 

moeten worden bevorderd aangezien 

hiermee de milieueffecten van 

voedselproductie kunnen worden 

verminderd, de voedselveiligheid kan 

worden verhoogd en er kan worden 

gezorgd voor voordelen voor 

consumenten. Ontwikkelingen op het vlak 

van voedselproductie moeten daarom 

altijd worden beoordeeld op basis van het 

meest recente wetenschappelijke 

bewijsmateriaal, zodat kan worden 

gezorgd voor een degelijke 

wetenschappelijke bevestiging van de 

Europese voedselveiligheid. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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 

(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 
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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. 

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. De bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen moet bijgevolg 
aan de Commissie worden gedelegeerd, 

om de lijst te kunnen bijwerken. 

Or. en 

Motivering 

Aangezien deze maatregelen algemeen van aard zijn en zijn bedoeld om bepaalde niet-

essentiële elementen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden gegeven om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

gedelegeerde handelingen vast te stellen om de lijst bij te werken. 

 

Amendement  151 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(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 is. Het is wenselijk voor 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen die een geschiedenis van veilig 

gebruik als levensmiddel hebben een 

strengere procedure vast te stellen om de 

EU-lijst bij te werken. Iedere lidstaat moet 

een positief advies uitbrengen over het 

bijwerken van de EU-lijst met een 

voedingsmiddel uit een derde land. In 
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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. 

geval van een negatief advies kan de 

lidstaat besluiten of dit voedingsmiddel uit 

een derde land tot het vrije verkeer op zijn 

grondgebied toegelaten wordt of niet.  

Or. fr 

 

Amendement  152 

Nicola Caputo 

 

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. 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. Bijgevolg wordt aan de 

Commissie overeenkomstig artikel 290 

VWEU de bevoegdheid gedelegeerd om de 

EU-lijst bij te werken. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Elisabetta Gardini 
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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, zodat de 

toegangstijd vergelijkbaar is met die voor 

soortgelijke producten uit de EU. Die 

procedure moet worden toegestaan 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. it 

 

Amendement  154 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 
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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. 

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 per geval 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. it 

 

Amendement  155 

Pavel Poc 

 

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. 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. De bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen moet bijgevolg 
aan de Commissie worden gedelegeerd, 

om de lijst te kunnen bijwerken. 
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Or. en 

Motivering 

De Commissie moet bevoegd zijn om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de EU-lijst bij 

te werken. 

 

Amendement  156 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Er moeten ook criteria voor de 

beoordeling van de veiligheidsrisico's van 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

vastgesteld. Met het oog op een 

geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 

moet die beoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

worden verricht. 

(20) Er moeten ook criteria voor de 

beoordeling van de veiligheidsrisico's van 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

vastgesteld. Met het oog op een 

geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 

moet die beoordeling op transparante en 

participatieve wijze door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

worden verricht, in overleg met de 

gezondheidsinstanties van de lidstaten en 

met de vertegenwoordigers van collectieve 

belangen. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Nicola Caputo 

 

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 

(20) Er moeten ook criteria voor de 

beoordeling van de veiligheidsrisico's van 

nieuwe voedingsmiddelen duidelijk 

worden gedefinieerd en vastgesteld. Met 
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geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 

moet die beoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

worden verricht. 

het oog op een geharmoniseerde 

wetenschappelijke beoordeling van nieuwe 

voedingsmiddelen moet die beoordeling 

door de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid (EFSA) worden verricht. 

De EFSA, die de beoordelingen op een 

transparante manier moet uitvoeren, moet 

een netwerk tot stand brengen met de 

lidstaten en het adviescomité voor nieuwe 

voedingsmiddelen en voedselbereiding 

(ACNFP). Elke eigenschap van een nieuw 

voedingsmiddel die een gezondheidseffect 

kan hebben, moet afzonderlijk worden 

beoordeeld. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 2011 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen21  

heeft vastgesteld dat er nog niet veel 

informatie over de toxicokinetische 

aspecten van nanomateriaal en de 

toxicologie van technisch vervaardigd 

nanomateriaal beschikbaar is en dat de 

bestaande testmethoden voor toxiciteit 

mogelijk aanpassing behoeven. Om de 

veiligheid van het gebruik van 

nanomaterialen in levensmiddelen beter 

te kunnen beoordelen, ontwikkelt de 

Commissie testmethoden die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

Schrappen 
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technisch vervaardigde nanomaterialen. 

__________________  

21 «Guidance on the risk assessment of the 

application of nanoscience and 

nanotechnologies in the food and feed 

chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

Or. fr 

 

Amendement  159 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

erkend dat het mogelijk is dat de 

testmethoden die momenteel beschikbaar 

zijn niet passend zijn voor het beoordelen 

van de risico's van nanomaterialen en 

meer in het bijzonder heeft vastgesteld dat 

er nog niet veel informatie over de 

toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, moet de Commissie dus zo 

spoedig mogelijk testmethoden zonder 

dieren ontwikkelen die rekening houden 
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met de specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement was in 2010 reeds opgenomen in het standpunt van het Europees Parlement 

in tweede lezing. In het verslag van de EFSA staat het volgende: "Er bestaat momenteel 

onzekerheid over de identificatie, karakterisering en opsporing van gefabriceerde 

nanomaterialen die te maken heeft met het gebrek aan passende en gevalideerde testmethoden 

om alle mogelijke toepassingen, aspecten en eigenschappen van gefabriceerde 

nanomaterialen te bestrijken. Er bestaat eveneens onzekerheid over de toepasselijkheid van 

de huidige biologische en toxicologische testmethoden op gefabriceerde nanomaterialen." 

 

Amendement  160 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 
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specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. Voor de 

beoordeling van nanomaterialen in 

levensmiddelen en 

levensmiddelingrediënten moet onder 

andere worden gekeken naar de 

samenstelling, de voedingswaarde, de 

metabolisering, het beoogde gebruik, het 

gehalte aan microbiologische en 

chemische verontreinigende stoffen, 

onderzoeken naar mogelijke toxische, 

nutritionele en allergene effecten en de 

gegevens over het productieproces om het 

levensmiddel of levensmiddelingrediënt te 

verwerken. Bij het uitvoeren van de 

wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling 

moeten ook de opmerkingen van de 

consumenten en ethische kwesties in acht 

worden genomen. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121  

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 

(21) Voor het mogelijke gebruik van 

nanomaterialen voor 

levensmiddelendoeleinden geldt dat de 

EFSA in haar advies van 6 april 201121  

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen- en diervoederketen heeft 

vastgesteld dat er nog niet veel informatie 

over de toxicokinetische aspecten van 

nanomateriaal en de toxicologie van 

technisch vervaardigd nanomateriaal 

beschikbaar is en dat de bestaande 
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testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. 

testmethoden voor toxiciteit mogelijk 

aanpassing behoeven. Om de veiligheid 

van het gebruik van nanomaterialen in 

levensmiddelen beter te kunnen 

beoordelen, ontwikkelt de Commissie 

testmethoden die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van technisch 

vervaardigde nanomaterialen. Gezien de 

bestaande tekortkomingen zowel op 

toxicologisch gebied als op dat van de 

meetmethoden moet het voorzorgsbeginsel 

worden gehanteerd om de mogelijke 

blootstelling van de mens aan 

nanomaterialen te beperken. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Or. it 

 

Amendement  162 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Met het oog op de bescherming 

van de menselijke gezondheid, moet het 

gebruik van nanotechnologieën bij 

voedselproductie worden verboden tot er 

passende nanospecifieke testmethoden 

zijn goedgekeurd en er op basis van deze 

testen passende veiligheidsbeoordelingen 

kunnen worden uitgevoerd. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement, dat was opgenomen in de tweede lezing van het Europees Parlement in 
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2010, moet opnieuw worden ingevoerd, aangezien er sindsdien niet veel vooruitgang is 

geboekt en de EFSA erkent dat er onzekerheid bestaat over de testmethoden voor 

nanomaterialen. 

 

Amendement  163 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) De term "deeltje" kan op 

uiteenlopende manieren geïnterpreteerd 

worden. Daarom moet worden 

verduidelijkt dat voedingsmiddelen die 

zachte nanomaterialen zoals micellen of 

liposomen bevatten eveneens onder de 

definitie van "nieuw voedingsmiddel" 

vallen. 

Or. en 

Motivering 

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 

this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 

would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 

were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 

are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 

use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 

substances with a nutritional or physiological effect). 

 

Amendement  164 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 quater) Wanneer testmethoden 

worden gebruikt voor nanomaterialen, 

wordt er een verklaring inzake technische 

geschiktheid van die testen voor 

nanomaterialen verstrekt en, indien van 

toepassing, van de technische 

aanpassingen/correcties die zijn 

aangebracht om ze in overeenstemming te 

brengen met de specifieke kenmerken van 

deze materialen. 

Or. en 

Motivering 

Over deze tekst werd reeds overeenstemming bereikt in de context van Verordening (EG) nr. 

528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (zie punt 5 van 

bijlage II). 

 

Amendement  165 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 quinquies) In de verpakking van 

voedingsmiddelen mogen enkel 

nanomaterialen aanwezig zijn die werden 

opgenomen in een lijst van goedgekeurde 

nanomaterialen, en zij dienen vergezeld te 

gaan van een migratielimiet in of op de 

voedingsproducten in deze verpakkingen. 

Or. en 
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Motivering 

Aangezien deze verordening onder meer nanomaterialen in voedingsmiddelen behandelt, is 

het belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat ook rekening wordt gehouden met nanodeeltjes 

die bij toeval in de voedingsmiddelen terechtkomen. Er moeten dringend maatregelen worden 

genomen, aangezien er tot dusver geen specifieke regelgeving bestaat en er ofwel geen 

testvereisten zijn ofwel niet-geschikte testmethoden worden toegepast. Dit amendement was in 

2010 reeds opgenomen in het standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing. 

 

Amendement  166 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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) Voorschriften voor monitoring na het 

in de handel brengen moeten worden 

ingevoerd 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. Levensmiddelenbedrijven 

moeten in elk geval de Commissie op de 

hoogte brengen van relevante informatie 

over het voedingsmiddel dat ze in de 

handel hebben gebracht. 

Or. en 

Motivering 

Gebaseerd op amendementen 88 en 89 in het ontwerpverslag. 

 

Amendement  167 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 

bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 

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. 

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 

bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 

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 

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 oorspronkelijke 

aanvrager, van diens 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. 

Or. fr 

 

Amendement  168 

Julie Girling 
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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 

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. 

(23) Om onderzoek en ontwikkeling, en 

bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie te stimuleren, is 

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 tien jaar mag niet worden 

verlengd door de verlening van 

gegevensbescherming aan volgende 

aanvragers. 

Or. en 
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Amendement  169 

Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) De Commissie moet een 

indicatieve lijst met basisinformatie over 

aanvragen ter beschikking stellen van 

belanghebbende partijen, met 

inachtneming van het vertrouwelijke 

karakter van de aanvraag. Met deze lijst 

kan worden voorkomen dat identieke of 

dubbele aanvragen achtereenvolgens 

worden ingediend, waardoor de 

administratieve lasten voor zowel de 

potentiële aanvragers als de Unie worden 

verminderd. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. In 

bepaalde gevallen kan aanvullende 

informatie op het etiket nodig zijn, in het 

bijzonder in verband met de beschrijving, 

de oorsprong of de gebruiksvoorwaarden 

van de levensmiddelen, om te waarborgen 

dat de consumenten voldoende worden 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, alsook andere desbetreffende 

etiketteringsvoorschriften in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. In 

bepaalde gevallen kan aanvullende 

informatie op het etiket nodig zijn, in het 

bijzonder in verband met de beschrijving, 

de oorsprong of de gebruiksvoorwaarden 

van de levensmiddelen, om te waarborgen 

dat de consumenten voldoende worden 
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voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel. 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel. Ingrediënten die 

aanleiding geven tot ethische bezwaren, 

zoals bepaald in huidige Verordening 

(EG) nr. 258/97, moeten ook op het etiket 

worden vermeld, zodat de consumenten 

geïnformeerde keuzes kunnen maken. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Nieuwe voedingsmiddelen zijn 

onderworpen aan de vereisten van het 

EU-recht met betrekking tot materialen en 

voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen, en 

met name aan Verordening (EG) nr. 

1935/2004 van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis en de specifieke maatregelen 

die zijn vastgesteld op basis hiervan. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 1935/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 inzake materialen en 

voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

houdende intrekking van de Richtlijnen 

80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 

van 13.11.2004, blz. 4). 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging is bedoeld om informatie te verstrekken en om opnieuw te bevestigen dat 

nieuwe voedingsmiddelen en levensmiddelen afkomstig uit derde landen niet enkel vallen 

onder de etiketteringsvoorschriften van de EU, maar eveneens onder de 
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verpakkingsvoorschriften. Met deze nieuwe overweging worden geen nieuwe wettelijke 

verplichtingen ingevoerd in de verordening. 

 

Amendement  172 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 ter) Het Europees Parlement vroeg in 

2010 in het kader van zijn tweede lezing 

met een zeer grote meerderheid dat zou 

worden verboden dat levensmiddelen die 

van kloondieren en/of hun nakomelingen 

afkomstig zijn in de handel worden 

gebracht. Nadat de bemiddeling over 

nieuwe voedingsmiddelen in maart 2011 

mislukte, verbond de Commissie zich 

ertoe een specifiek voorstel inzake 

gekloonde dieren en hun nakomelingen in 

te dienen, rekening houdend met zowel 

het standpunt van de Raad als van het 

Europees Parlement. In de in december 

2013 ingediende voorstellen over klonen 

en levensmiddelen die van kloondieren 

afkomstig zijn, zijn echter geen 

maatregelen opgenomen betreffende de 

nakomelingen van kloondieren, zelfs niet 

met het oog op het informeren van de 

consumenten. Bovendien werd het 

Europees Parlement niet in staat gesteld 

zijn rol als medewetgever te vervullen. 

Daarom moet de Commissie de 

mogelijkheid aangrijpen die wordt 

geboden door de benoeming van de 

nieuwe commissarissen om de voorstellen 

uit 2013 in te trekken en nieuwe 

voorstellen in te dienen op basis van de 

gewone wetgevingsprocedure, om 

rekening te kunnen houden met de eisen 

van het Parlement. 

Or. en 
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Motivering 

Hoewel de Commissie beloofd had rekening te houden met de eisen van het EP, bevat het 

voorstel inzake levensmiddelen die van kloondieren afkomstig zijn geen maatregelen 

betreffende de nakomelingen van kloondieren. Dit betekent een enorme stap achteruit in 

vergelijking met maart 2011, toen er ten minste overeenstemming werd bereikt door alle 

instellingen over de etikettering van vers rundvlees, alsook een slag in het gezicht van de EP-

leden, die met een zeer grote meerderheid hadden gevraagd een verbod op alle 

levensmiddelen afkomstig van kloondieren en hun nakomelingen in te voeren. Bovendien zou 

het EP zijn bevoegdheden als medewetgever niet kunnen uitoefenen, aangezien de 

rechtsgrond van de maatregel geen gewone wetgevingsprocedure toelaat. 

 

Amendement  173 

Renate Sommer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Om het mogelijk te maken dat de 

EU-lijst wordt aangepast wanneer andere 

nieuwe voedingsmiddelen worden 

goedgekeurd, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden toegekend om 

overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen tot bijwerking 

van de EU-lijst. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in 

verband met de veiligheid zijn ingediend, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in verband 

met de veiligheid zijn ingediend, moeten 

aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in verband 

met de veiligheid zijn ingediend, moet aan 

de Commissie de bevoegdheid worden 

toegekend om overeenkomstig artikel 290 

VWEU gedelegeerde handelingen vast te 

stellen. 

Or. en 



 

AM\1037316NL.doc 71/82 PE539.826v01-00 

 NL 

Motivering 

Aangezien deze maatregelen algemeen van aard zijn en zijn bedoeld om bepaalde niet-

essentiële elementen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden gegeven om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

gedelegeerde handelingen vast te stellen om de lijst bij te werken. 

 

Amendement  176 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in verband 

met de veiligheid zijn ingediend, moeten 

aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

bezwaren in verband met de veiligheid zijn 

ingediend, moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

Or. it 

 

Amendement  177 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in 

(27) De initiële EU-lijst van traditionele 

levensmiddelen uit een derde land wordt in 

een bijlage bij de verordening opgenomen 

en wordt bijgewerkt door middel van 

gedelegeerde handelingen. 
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verband met de veiligheid zijn ingediend, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening met betrekking tot de 

bijwerking van de EU-lijst om daar een 

traditioneel levensmiddel uit een derde 

land aan toe te voegen wanneer er geen 

met redenen omklede bezwaren in verband 

met de veiligheid zijn ingediend, moeten 

aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. 

(27) De Commissie moet bevoegd zijn om 

overeenkomstig artikel 26 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de bijwerking van de 

EU-lijst om daar een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land aan toe te 

voegen wanneer er geen met redenen 

omklede bezwaren in verband met de 

veiligheid zijn ingediend. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie moet bevoegd zijn om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de EU-lijst bij 

te werken. 

 

Amendement  179 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 

raadplegingsprocedure voor het vaststellen 

van de status van nieuw voedingsmiddel, 

andere bijwerkingen van de EU-lijst, de 

opstelling en indiening van aanvragen of 

kennisgevingen in verband met de opname 

van levensmiddelen in de EU-lijst, de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 

moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

Schrappen 

__________________  

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

 

Or. fr 

 

Amendement  180 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met (28) De uitvoeringsbevoegdheden met 
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betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 

raadplegingsprocedure voor het 

vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel, andere bijwerkingen van 

de EU-lijst, de opstelling en indiening van 

aanvragen of kennisgevingen in verband 

met de opname van levensmiddelen in de 

EU-lijst, de regelingen voor het controleren 

van de geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 
moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de opstelling en 

indiening van aanvragen of kennisgevingen 

in verband met de opname van 

levensmiddelen in de EU-lijst en de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, moeten in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad22 worden uitgeoefend. 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement  181 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 
raadplegingsprocedure voor het vaststellen 

van de status van nieuw voedingsmiddel, 

andere bijwerkingen van de EU-lijst, de 

opstelling en indiening van aanvragen of 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de raadplegingsprocedure 

voor het vaststellen van de status van 

nieuw voedingsmiddel, de opstelling en 

indiening van aanvragen of kennisgevingen 

in verband met de opname van 

levensmiddelen in de EU-lijst, de 
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kennisgevingen in verband met de opname 

van levensmiddelen in de EU-lijst, de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 

moeten in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen en vertrouwelijke 

behandeling, moeten in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad22 

worden uitgeoefend 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement  182 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de 

raadplegingsprocedure voor het 

vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel, andere bijwerkingen van 

de EU-lijst, de opstelling en indiening van 

aanvragen of kennisgevingen in verband 

met de opname van levensmiddelen in de 

EU-lijst, de regelingen voor het controleren 

van de geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen, vertrouwelijke 

behandeling en overgangsbepalingen, 

moeten in overeenstemming met 

(28) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot de opstelling en indiening 

van aanvragen of kennisgevingen in 

verband met de opname van 

levensmiddelen in de EU-lijst en de 

regelingen voor het controleren van de 

geldigheid van aanvragen of 

kennisgevingen en vertrouwelijke 

behandeling, moeten in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad22 

worden uitgeoefend. 
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Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad22 worden 

uitgeoefend. 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

Motivering 

Een besluit over het toepassingsgebied is essentieel voor de verordening, en mag bijgevolg 

niet worden genomen door middel van uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  183 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Aan de Commissie moet 

overeenkomstig artikel 290 VWEU de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de toelating van nieuwe 

voedingsmiddelen en traditionele 

voedingsmiddelen uit een derde land, de 

bijwerking van de EU-lijst en de 

raadplegingsprocedure voor het 

vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 
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voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 ter) Teneinde bepaalde elementen van 

deze verordening aan te vullen of te 

wijzigen, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen", de toelating van een 

nieuw voedingsmiddel en een traditioneel 

voedingsmiddel uit een derde land, de 

opstelling en bijwerking van de EU-lijst 

en de vaststelling van 

overgangsmaatregelen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. Bij de 

voorbereiding en opstelling van 

gedelegeerde handelingen moet de 

Commissie ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 
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en de Raad. 

Or. en 

Motivering 

Een besluit over het toepassingsgebied is essentieel voor de verordening, en mag bijgevolg 

niet worden genomen door middel van uitvoeringshandelingen. De Commissie moet bevoegd 

zijn om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de EU-lijst bij te werken. 

 

Amendement  185 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 quater) In Verordening (EG) 

nr. 882/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad van 29 april 2004 inzake 

officiële controles op de naleving van de 

wetgeving inzake diervoeders en 

levensmiddelen en de voorschriften inzake 

diergezondheid en dierenwelzijn1 zijn 

algemene voorschriften voor officiële 

controles op de naleving van de 

levensmiddelenwetgeving opgenomen. Om 

ervoor te zorgen dat deze verordening 

wordt nageleefd, moeten de lidstaten 

overeenkomstig die verordening officiële 

controles verrichten. 

Or. en 

(1 PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. Gecorrigeerde versie (PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1). 

Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 

van 20.12.2006, blz. 1).) 



 

AM\1037316NL.doc 79/82 PE539.826v01-00 

 NL 

Motivering 

Een specifieke verwijzing naar de verordening inzake officiële controles was opgenomen in 

het voorstel van de Commissie van 2008, en het is passend om deze verwijzing te behouden. 

 

Amendement  186 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 teneinde de 

doeltreffende werking van de interne markt 

te waarborgen en tegelijkertijd een hoog 

niveau van bescherming van de gezondheid 

van mens en dier en van de belangen van 

de consumenten te bieden. De volgende 

bepalingen hebben derhalve betrekking 

op de producten die bestemd zijn voor 

menselijke voeding en diervoeding, 

ongeacht of het om landbouwhuisdieren 

of huisdieren gaat. 

Or. fr 

 

Amendement  187 

Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder 

 

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 

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 
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niveau van bescherming van de menselijke 

gezondheid en van de belangen van de 

consumenten te bieden. 

niveau van bescherming van de menselijke 

gezondheid, het milieu en de belangen van 

de consumenten te bieden. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 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, alsmede het 

verbod op het op de markt brengen van 

voedingsmiddelen waarin nanomaterialen 

verwerkt zijn. 

Or. fr 

Motivering 

Momenteel bestaat er geen enkele betrouwbare en door de wetenschappelijke gemeenschap 

erkende methode om de gevolgen te meten van nanotechnologieën voor de gezondheid en het 

milieu op de korte, middellange of lange termijn.  

Amendement  189 

Renate Sommer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verordening heeft tot doel een 
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hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de 

belangen van de consumenten te bieden 

en tegelijkertijd de doeltreffende werking 

van de interne markt te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Deze verordening heeft tot doel een 

hoog niveau van bescherming van de 

belangen van de consumenten en van het 

dierenwelzijn en het milieu te bieden en 

tegelijkertijd de doeltreffende werking van 

de interne markt te waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement combineert amendement 28 van het ontwerpverslag met het amendement in 

tweede lezing van het Europees Parlement van 2010. 

 

Amendement  191 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen; 

a) genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 en Richtlijn 18/2001/EG 
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vallen; 

Or. it 

Amendement  192 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) levensmiddelen die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

XXX/XX/EU van de Raad [betreffende het 

in de handel brengen van levensmiddelen 

die van kloondieren afkomstig zijn] 

vallen. 

Schrappen 

Or. en 

 


