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BEKNOPTE MOTIVERING 

 

Achtergrond 

 

De voorgestelde EU-verordening is de tweede poging van de Commissie tot herziening van 

de regeling inzake nieuwe voedingsmiddelen die dateert van 1997. Het bestaande 

regelgevingskader werd bekritiseerd omdat het bijzonder omslachtig, tijdrovend en kostbaar 

zou zijn om een vergunning voor een nieuw voedingsmiddel te verkrijgen. Dit is des te 

problematischer voor bedrijven met Europa als voornaamste markt, vergeleken met de 

snellere toekenning van vergunningen voor het in de handel brengen in derde landen zoals de 

Verenigde Staten en Canada. Derhalve zijn vele EU-voedingsmiddelenbedrijven, vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen, niet genegen nieuwe voedingsmiddelen of 

voedselingrediënten te ontwikkelen en in de handel te brengen die onder de wetgeving inzake 

nieuwe voedingsmiddelen zouden vallen. 

 

Internationaal is de EU binnen de Wereldhandelsorganisatie herhaaldelijk het mikpunt van 

derde landen geweest die van mening zijn dat de vergunningsregeling voor nieuwe 

voedingsmiddelen een handelsbelemmering vormt en voorkomt dat levensmiddelen die een 

lange geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in het land van oorsprong hebben, 

toegang krijgen tot de EU-markt. 

 

Overwegingen 

 

Naast de algemene doelstelling van het waarborgen van de voedselveiligheid is de nieuwe 

verordening erop gericht de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen te 

stroomlijnen en te vereenvoudigen door het opstellen van een EU-lijst van toegelaten nieuwe 

voedingsmiddelen. De voorstellen om de administratieve lasten voor zowel de lidstaten als 

hun bedrijven te verlichten, en de lengte en kosten van het toelatingsproces terug te dringen, 

alsmede om het concurrentievermogen van de Europese levensmiddelenindustrie, met name 

de kmo ' s, te vergroten, mede door de innovatie te stimuleren, zijn toe te juichen. 

 

Voorts wordt met het voorstel een snellere en meer evenredige veiligheidsbeoordeling voor 

traditionele levensmiddelen uit derde landen ingevoerd. Ter vergemakkelijking van de 

markttoegang zijn deze speciale bepalingen voor voedingsmiddelen die niet in de EU in de 

handel zijn gebracht, maar die een geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in derde 

landen hebben, erop gericht een evenwichtiger systeem en een positiever klimaat voor de 

handel te creëren en aldus tegemoet te komen aan de bezorgdheid die op WTO-niveau is geuit 

over arbitraire en ongerechtvaardigde beperkingen van de toegang tot de EU-markt. 

 

Bovendien heeft het voorstel officieel tot doel om de definitie van nieuwe voedingsmiddelen 

uit hoofde van de verordening te verduidelijken en aldus de rechtszekerheid te vergroten. 

Toch is er bezorgdheid geuit over het feit dat met name het schrappen van categorieën en het 

verruimen van de definities tot het tegenovergestelde resultaat zouden kunnen leiden en dus 

mazen in de wetgeving kunnen creëren die gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. 
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Uw rapporteur voor advies zet vooral een vraagteken bij de nieuwe definitie en de precieze 

kennisgevingsvereisten voor traditionele levensmiddelen uit derde landen. Het begrip " 

geschiedenis van veilig gebruik " blijft in het voorstel vaag geformuleerd en zal vergezeld 

moeten gaan van duidelijke richtsnoeren en normen voor het verzamelen van gegevens en 

bewijsmateriaal die door de aanvragers moeten worden geleverd. Dit is een eerste vereiste 

met het oog op de doeltreffendheid van het nieuwe gecentraliseerde systeem, dat wil zeggen 

ter voorkoming van het risico van frequente ongefundeerde veiligheidsbezwaren door de 

lidstaten. Bovendien moeten deze vereisten stroken met de internationale verbintenissen van 

de EU, opdat aan exploitanten uit derde landen geen ongerechtvaardigde beperkingen worden 

opgelegd. 

Uw rapporteur voor advies is op de hoogte van de werkzaamheden van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid ter bijwerking van de bestaande richtsnoeren uit 1997 inzake de 

wetenschappelijke aspecten en de informatie die nodig is ter ondersteuning van een aanvraag 

voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, 

alsmede van de voorbereiding van verslagen van eerste beoordeling uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 258/97. In het algemeen zal het nieuwe gecentraliseerde systeem voor 

de EFSA een grotere werklast opleveren waarvoor, dat behoeft geen betoog, de nodige 

middelen moeten worden uitgetrokken.  

 

Uw rapporteur voor advies acht het van essentieel belang dat, naast bovengenoemde 

richtsnoeren, toereikende en tijdige technische ondersteuning wordt geboden aan exploitanten 

in derde landen die in de EU traditionele levensmiddelen op de markt willen brengen. 

 

Niet in de laatste plaats vindt uw rapporteur voor advies het belangrijk dat de 

tenuitvoerlegging en de weerslag van de nieuwe regels naar behoren worden gecontroleerd, 

met name ten aanzien van de nieuwe vereenvoudigde procedure voor traditionele 

levensmiddelen uit derde landen. De resultaten van deze monitoring moeten vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de nieuwe verordening aan het Parlement worden voorgelegd. 

 

Dit zijn een aantal overwegingen waarop de voorstellen zijn gebaseerd die uw rapporteur voor 

advies van de Commissie internationale handel zal indienen. Voor wat betreft de concrete 

amendementen zijn de voorstellen vooral gericht op de voorschriften inzake traditionele 

levensmiddelen uit derde landen en de noodzakelijke delegatie van bevoegdheden in dit 

verband. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en van de 

consumentenbelangen alsmede de goede 

werking van de interne markt worden 

gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd moet 

worden gezorgd voor transparantie. 

(2) Bij de uitvoering van het 

levensmiddelenbeleid van de Unie moeten 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid, van het milieu en 

van de consumentenbelangen alsmede de 

goede werking van de interne markt 

worden gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd 

moet worden gezorgd voor transparantie en 

stimulansen voor innovatie en creativiteit 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen in de landbouw- en 

levensmiddelenindustrie. Het in 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

omschreven voorzorgsbeginsel moet 

worden toegepast. 

 

Amendement  2 

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) Er moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen traditionele 

levensmiddelen uit derde landen en 

nieuwe voedingsmiddelen. 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, 

zoals uiteengezet in de wetenschappelijke 

en technische richtsnoeren van de 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(EFSA). Die levensmiddelen moeten 

gedurende ten minste 25 jaar in een derde 

land zijn geconsumeerd in het kader van 

het gebruikelijke voedingspatroon van een 

significant deel van de bevolking van het 

land. Gebruik voor niet-

voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 

doeleinden dan een normaal 

voedingspatroon moet bij de vaststelling 
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van een geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel buiten beschouwing blijven. 

 

Amendement  3 

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-21 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 2011 

betreffende richtsnoeren voor de 

risicobeoordeling van de toepassing van 

nanowetenschap en nanotechnologie in de 

levensmiddelen-21 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, op grond van het 

voorzorgsbeginsel, ontwikkelt de 

Commissie testmethoden die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

technisch vervaardigde nanomaterialen. 

__________________ __________________ 

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

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 

(24) Voor nieuwe voedingsmiddelen 

gelden de algemene 

etiketteringsvoorschriften van Verordening 
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(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 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel. 

(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. Op 

het etiket moet aanvullende informatie 

worden vermeld, in het bijzonder in 

verband met de beschrijving, de oorsprong, 

de samenstelling en de 

gebruiksvoorwaarden van de 

levensmiddelen, om te waarborgen dat de 

consumenten voldoende worden 

voorgelicht over de aard van het nieuwe 

voedingsmiddel, ook als deze uit een derde 

land komt. Wanneer een nieuw 

voedingsmiddel op de EU-lijst of op de 

lijst van traditionele levensmiddelen uit 

derde landen wordt geplaatst kunnen 

hieraan dan ook specifieke 

gebruiksvoorwaarden of 

etiketteringsvoorschriften worden 

verbonden, die onder meer betrekking 

kunnen hebben op specifieke kenmerken 

of op eigenschappen van het 

voedingsmiddel, zoals samenstelling, 

voedingswaarde of nutritionele effecten 

en beoogd gebruik van het 

voedingsmiddel, ethische overwegingen of 

gevolgen voor de gezondheid van 

bepaalde bevolkingsgroepen.  In deze 

verordening dienen specifieke 

etiketteringsvoorschriften te worden 

vastgelegd voor ingrediënten van 

levensmiddelen die bestaan uit technisch 

vervaardigde nanomaterialen en die 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De lidstaten moeten de regels (26) De lidstaten moeten de regels 
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vaststellen voor de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

bepalingen van deze verordening en 

moeten alle maatregelen nemen om te 

waarborgen dat zij ten uitvoer worden 

gelegd. Die sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn. 

vaststellen voor de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

bepalingen van deze verordening en 

moeten alle maatregelen nemen om te 

waarborgen dat zij ten uitvoer worden 

gelegd. Die sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn, en moeten 

ertoe bijdragen een gelijk speelveld te 

garanderen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 

derde land": andere dan de onder a), i) tot 

en met iii), bedoelde nieuwe 

voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en een geschiedenis 

van veilig gebruik als levensmiddel in een 

derde land hebben;  

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 

derde land": andere dan de onder a), i) tot 

en met iii), bedoelde nieuwe 

voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van 

de primaire productie en verwerkte 

afgeleide producten, als bedoeld in 

Verordening (EG) nr. 178/2002, en een 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land hebben;  

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land": de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een groot deel van de 

bevolking van een derde land, voorafgaand 

aan een kennisgeving als bedoeld in 

artikel 13; 

(c) " geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land " : de 

veiligheid van het levensmiddel is 

bevestigd door gegevens over de 

samenstelling en door de ervaring van het 

voortgezette gebruik gedurende ten minste 

25 jaar voor het gebruikelijke 

voedingspatroon van een significant deel 

van de bevolking van een derde land, 

voorafgaand aan een kennisgeving als 

bedoeld in artikel 13; 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie krijgt uit hoofde van 

artikel 27 bis de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende de definitie van het concept 

van "significant deel van de bevolking 

van een derde land". 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "de aanvrager": de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, die een aanvraag 

overeenkomstig artikel 9 of 15 of een 

kennisgeving overeenkomstig artikel 13 bij 

de Commissie heeft ingediend; 

(d) " de aanvrager " : de lidstaat, het derde 

land of de belanghebbende, die 

verscheidene belanghebbenden kan 

vertegenwoordigen, of een kleine of 

middelgrote onderneming, die een 

aanvraag overeenkomstig artikel 9 of 15 of 

een kennisgeving overeenkomstig 

artikel 13 bij de Commissie heeft 

ingediend; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheid betreffende de 

definitie van nieuwe voedingsmiddelen in 

artikel 2, lid 2, onder a) 

Bevoegdheidsdelegatie 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de eenvormige toepassing 

van deze verordening kan de Commissie 

door middel van uitvoeringshandelingen 

beslissen of een bepaald levensmiddel 

onder de in artikel 2, lid 2, onder a), 

vastgestelde definitie van "nieuwe 

voedingsmiddelen" valt. 

De Commissie krijgt uit hoofde van 

artikel 27 bis de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende het besluit of een bepaald 

levensmiddel onder de in artikel 2, lid 2, 

onder a), vastgestelde definitie van 

"nieuwe voedingsmiddelen " valt evenals 

de toelating van een traditioneel 

levensmiddel uit een derde land en de 

bijwerking van de in artikel 17 bedoelde 

EU-lijst. 

Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het passend om voor de regeling van gedelegeerde 

handelingen te kiezen om de verordening aan te vullen of te wijzigen. Mocht dit amendement 

worden aangenomen, dan moet er een overweging met details over de bevoegdheidsdelegatie 

worden ingelast. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 

1. De Commissie stelt een EU-lijst op van 

nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in 
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de handel mogen worden gebracht ("de 

EU-lijst") en werkt die lijst bij, 

overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8. 

de handel mogen worden gebracht (" de 

EU-lijst "), werkt die lijst bij en maakt die 

lijst openbaar, overeenkomstig de artikelen 

6, 7 en 8, zoals vastgesteld in de bijlage bij 

deze verordening. Op de EU-lijst worden 

traditionele levensmiddelen uit derde 

landen opgenomen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis) (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ca) indien het mogelijk is om de 

herkomst te achterhalen van het materiaal 

dat gebruikt is voor de productie van dit 

voedingsmiddel. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) aanvullende specifieke 

etiketteringsvoorschriften om de 

eindgebruiker in te lichten over kenmerken 

of eigenschappen van het levensmiddel, 

zoals samenstelling, voedingswaarde of 

nutritionele effecten en beoogd gebruik van 

het levensmiddel, waardoor een nieuw 

voedingsmiddel niet langer gelijkwaardig 

is aan een bestaand levensmiddel, of over 

gevolgen voor de gezondheid van bepaalde 

bevolkingsgroepen; 

(c) aanvullende specifieke 

etiketteringsvoorschriften om de 

traceerbaarheid te waarborgen en om de 

eindgebruiker in te lichten over kenmerken 

of eigenschappen van het levensmiddel, 

zoals samenstelling, herkomst, 

voedingswaarde of nutritionele effecten en 

beoogd gebruik van het levensmiddel, 

waardoor een nieuw voedingsmiddel niet 

langer gelijkwaardig is aan een bestaand 

levensmiddel, of over gevolgen voor de 

gezondheid van bepaalde 

bevolkingsgroepen; 

Motivering 

De eindgebruiker moet aan de hand van de etikettering van nieuwe voedingsmiddelen de 

herkomst van het product kunnen bepalen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter c) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

traditionele levensmiddel en van het in de 

samenstelling gebruikte materiaal; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 2 – letter d) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt; 

(d) gedocumenteerde gegevens waaruit de 

geschiedenis van veilig gebruik als 

levensmiddel in een derde land blijkt, zoals 

uiteengezet in de Europese richtsnoeren 

onder toezicht van de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid (EFSA); 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 2 – letter e) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) in voorkomend geval, de 

gebruiksvoorwaarden en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

(e) de gebruiksvoorwaarden en specifieke 

etiketteringsvoorschriften die niet 

misleidend zijn voor de consument. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Binnen drie maanden na de datum van 1. Binnen drie maanden na de datum van 
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bekendmaking van het advies van de EFSA 

dient de Commissie bij het in artikel 27, 

lid 1, bedoelde comité een 

ontwerpuitvoeringshandeling tot toelating 

van het traditionele levensmiddel uit een 

derde land tot de markt van de Unie en tot 

bijwerking van de EU-lijst in, waarin 

rekening wordt gehouden met: 

bekendmaking van het advies van de EFSA 

stelt de Commissie een gedelegeerde 

handeling tot toelating van het traditionele 

levensmiddel uit een derde land tot de 

markt van de Unie en tot bijwerking van de 

EU-lijst vast, waarin rekening wordt 

gehouden met: 

Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het passend om voor de regeling van gedelegeerde 

handelingen te kiezen om de verordening aan te vullen. Mocht dit amendement worden 

aangenomen, dan moet er een overweging met details over de bevoegdheidsdelegatie worden 

ingelast. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandeling wordt volgens 

de in artikel 27, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag;  

(a) de inhoud, de opstelling en indiening 

van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving 

en de in artikel 14, lid 5, bedoelde 

aanvraag, op basis van richtsnoeren van 

de EFSA;  

Motivering 

Naast het bijwerken van de bestaande wetenschappelijke richtsnoeren moet de EFSA 

technische richtsnoeren en instrumenten uitwerken om de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven in derde landen te helpen bij het indienen van een aanvraag of een 

kennisgeving. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 – alinea 2 – letter b) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de benaming en een beschrijving van 

het nieuwe voedingsmiddel; 

(b) de benaming, een beschrijving en de 

samenstelling van het nieuwe 

voedingsmiddel; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven brengen de 

Commissie onverwijld op de hoogte van: 

2. De exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven alsook de 

instanties voor de volksgezondheid van de 

lidstaten brengen de Commissie 

onverwijld op de hoogte van: 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de voorschriften vast 

voor de sancties die van toepassing zijn op 

inbreuken op de bepalingen van deze 

verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten 

uitvoer worden gelegd. De sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. De lidstaten stellen de Commissie 

uiterlijk op … 26 van die bepalingen in 

kennis en delen haar onverwijld alle latere 

wijzigingen van die bepalingen mede. 

De lidstaten stellen de voorschriften vast 

voor de sancties die van toepassing zijn op 

inbreuken op de bepalingen van deze 

verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten 

uitvoer worden gelegd. De sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn, en moeten een gelijk speelveld 

garanderen. De lidstaten stellen de 

Commissie uiterlijk op …26 van die 

bepalingen in kennis en delen haar 

onverwijld alle latere wijzigingen van die 

bepalingen mede. 
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__________________ __________________ 

26 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

26 Publicatiebureau: gelieve datum in te 

voegen: 24 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De delegatie van de bevoegdheid, als 

bedoeld in artikel 3 en artikel 17, wordt 

aan de Commissie verleend voor de duur 

van vijf jaar vanaf ...*. De Commissie stelt 

uiterlijk negen maanden voor het einde 

van de termijn van vijf jaar een verslag op 

over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 3. De in artikel 3 en artikel 17 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of de Raad 

worden ingetrokken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
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Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 3 en 

artikel 17 vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement of de Raad 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als 

de Raad voor het verstrijken van die 

termijn de Commissie hebben meegedeeld 

dat zij daartegen geen bezwaar zullen 

maken. Die termijn wordt op initiatief van 

het Europees Parlement of de Raad met 

twee maanden verlengd. 

 _____________ 

 *PB: * PB: gelieve de datum van de 

inwerkintreding van deze verordening in 

te voegen. 

Motivering 

Uw rapporteur voor advies acht het nodig de duur van de delegatie van bevoegdheden aan de 

Commissie te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de 

Commissie wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde 

periode een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de 

stilzwijgende verlenging van de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast 

raken en wordt de tenuitvoerlegging van de verordening erdoor vergemakkelijkt. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Verslaglegging 

 Vijf jaar na de datum waarop deze 

verordening van toepassing wordt brengt 

de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uit over de 

tenuitvoerlegging van deze verordening, 

waarbij met name aandacht wordt besteed 

aan het effect van de nieuwe 
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vereenvoudigde procedure op nieuwe 

voedingsmiddelen en traditionele 

levensmiddelen uit derde landen. Dit 

verslag wordt openbaar gemaakt. 
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