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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
XXX/XXXX [uniforme procedure] is de voedselveiligheid te waarborgen, de menselijke 
gezondheid te beschermen en de werking van de gemeenschappelijke markt voor 
voedingsmiddelen te garanderen. De toelating en het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen 
en voedselingrediënten in de Europese Unie zijn in 1997 geharmoniseerd bij Verordening 
(EG) nr. 258/97. Hierin zijn de algemene beginselen voor de toelating van nieuwe 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten vastgelegd. Het onderhavige nieuwe voorstel is 
bedoeld om de bestaande regels voor toelatingsprocedures, monitoring, etikettering en 
gebruik van nieuwe voedingsmiddelen te stroomlijnen en de definitie van een nieuw 
voedingsmiddel te verduidelijken. 

De rapporteur voor advies steunt het voorstel, maar stelt volgende verbeteringen voor: 

 bij het besluit over de toelating van een nieuw voedingsmiddel moet rekening worden 
gehouden met ethische aspecten en de Europese Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe technologieën moet, indien nodig, over ethische kwesties 
in verband met wetenschap en nieuwe technologie worden geraadpleegd; 

 daarnaast wil de rapporteur voor advies ervoor zorgen dat de uitvoeringsvoorschriften 
worden goedgekeurd vóór de verordening van kracht wordt. Op deze manier wordt 
onzekerheid voor het bedrijfsleven en onduidelijkheid over de regels die dit moet 
volgen, beperkt. Als de uitvoeringsvoorschriften niet worden goedgekeurd, blijven er 
moeilijkheden met de interpretatie en mogelijke verschillen tussen de administraties 
van de lidstaten, met als gevolg een negatief effect op de werking van de 
gemeenschappelijke markt. Daarnaast stelt de rapporteur voor advies voor dat de 
verordening in werking treedt twaalf maanden in plaats van zes maanden na de 
bekendmaking ervan. Zo kunnen de uitvoeringsvoorschriften worden goedgekeurd 
voor de verordening van kracht wordt;

 er is een grens met geneesmiddelen en de rapporteur voor advies wil in het voorstel 
duidelijk maken waar die loopt. Als duidelijk is wat een nieuw voedingsmiddel is en 
wat een medisch voedingsmiddel, wordt het gemakkelijker voor de voedingsindustrie 
om de regels te interpreteren en de onduidelijkheid over welke regels moeten worden 
gevolgd op welk punt, beperkt; 

 voor traditionele levensmiddelen uit een derde land wordt de vereiste van gebruik 
gedurende ten minste één generatie gewijzigd in twintig jaar, omdat de formulering 
van één generatie juridisch te vaag is; 

 het gebruik van levensmiddelen in de Gemeenschap wordt onafhankelijk beoordeeld 
van de toetreding van individuele landen tot de EU, hetgeen de situatie met name voor 
nieuwe lidstaten moet verduidelijken;
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 het doel van de verordening wordt uitgebreid met de ondersteuning van innovatie in de 
levensmiddelensector en een vlotte werking van de gemeenschappelijke markt, 
maatregelen die in het voordeel zijn van de ondernemers in de sector; 

 op een aantal plaatsen wordt de bescherming van consumenten verbeterd –
bijvoorbeeld door het uitdrukkelijke verbod levensmiddelen in de handel te brengen 
die niet zijn opgenomen in de communautaire lijst; 

 in dit advies wordt de transparantie van de aan het publiek verstrekte informatie 
verbeterd, door de precisering dat deze toegankelijk moet zijn via internet; 

 de rechtszekerheid voor ondernemers, die aanzienlijke bedragen in de voorbereiding 
van het in de handel brengen van nieuwe of traditionele levensmiddelen investeren, 
wordt verbeterd, doordat zij in geval van bezwaren in de loop van de 
toelatingsprocedure zonder onnodig uitstel en op aantoonbare wijze op de hoogte 
moeten worden gebracht;

 de verplichting voor de Commissie om aanvragers technische steun te verstrekken 
wordt uitgebreid en geconcretiseerd, met name wat kleine en middelgrote 
ondernemingen betreft, inclusief de mogelijkheid een uniforme aanvraag in te dienen 
langs elektronische weg; 

 de voorschriften voor monitoring van nieuwe voedingsmiddelen in de handel na de 
toelating ervan worden nader gespecificeerd, doordat van de Commissie wordt geëist 
dat zij een adequate en in de tijd beperkte periode voor de monitoring bepaalt, zodat 
geen onbeperkte rechtsonzekerheid, met de bijbehorende gevolgen voor de positie van 
de ondernemers in een concurrerende omgeving, mogelijk is;

 in het advies wordt gespecificeerd hoe de gegevensbescherming kan co-existeren met 
de vertrouwelijkheidsregeling (geheimhouding) van de gegevens overeenkomstig 
artikel 12 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's; voor deze samenvallende periodes van 
gegevensbescherming en handhaving van de vertrouwelijkheid moet het 
proportionaliteitsbeginsel gelden, waarmee bovendien ook de verspreiding van 
wetenschappelijke kennis en de transparantie van de informatie voor de consument 
wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld in verband met allergieën, enz.);

 de vereiste dat de lidstaten de sancties krachtens hun nationale wetgeving 
bekendmaken binnen twaalf maanden na de publicatie van de verordening in het 
Publicatieblad wordt geconcretiseerd, samen met de vereiste dat de Commissie 
omwille van de continuïteit al vóór eind 2013 een controleverslag indient, opdat de 
effectiviteit van de verordening door het Parlement dat het resultaat is van de 
verkiezingen van juni 2009, kan worden beoordeeld. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij Verordening (EG) nr. 258/97 van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten en Verordening (EG) 
nr. 1852/2001 van de Commissie van 20 
september 2001 houdende nadere regels 
voor de openbaarmaking van bepaalde 
gegevens en de bescherming van ingevolge 
Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte
gegevens zijn communautaire 
voorschriften voor nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld. Voor de 
duidelijkheid moet Verordening (EG) 
nr. 258/97 worden ingetrokken en door 
deze verordening worden vervangen. 
In deze verordening moeten ook 
maatregelen worden opgenomen die 
momenteel deel uitmaken van 
Verordening (EG) nr. 1852/2001.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 258/97 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten en Verordening (EG) 
nr. 1852/2001 van de Commissie van 
20 september 2001 houdende nadere regels 
voor de openbaarmaking van bepaalde 
gegevens en de bescherming van ingevolge 
Verordening (EG) nr. 258/97 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte 
gegevens zijn communautaire 
voorschriften voor nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld. Voor de 
duidelijkheid moeten Verordening (EG) 
nr. 258/97 en Verordening (EG) 
nr. 1852/2001 worden ingetrokken. 
Verordening (EG) nr. 258/97 moet door 
deze verordening worden vervangen. 
Aanbeveling 97/618/EG van de 
Commissie van 29 juli 1997 betreffende 
de wetenschappelijke aspecten en de 
presentatie van de informatie die nodig is 
om aanvragen voor het in de handel 
brengen van nieuwe voedingsmiddelen en 
nieuwe voedselingrediënten te 
ondersteunen alsmede het opstellen van 
de verslagen van de eerste beoordeling uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 258/97 
van het Europees Parlement en de Raad1

moet worden vervangen door bijgewerkte 
richtsnoeren waarin speciale aandacht 
wordt besteed aan nieuwe 
voedingsmiddelen; Aanbeveling 
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97/618/EG dient echter voor gebruik door 
aanvragers beschikbaar te blijven, totdat 
zij vervangen wordt door bijgewerkte 
richtsnoeren.
__________
1 PB L 253 van 16.9.1997, blz. 1. 

Motivering

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1852/2001 over de toetsingsprocedure worden in 
het verordeningsvoorstel vervangen door de bepalingen over een uniforme 
toelatingsprocedure, zodat Verordening (EG) nr. 1852/2001 overbodig wordt. De 
voorgestelde nieuwe verordening voorziet in de publicatie van nieuwe richtsnoeren ter 
ondersteuning van de aanvragers. De oude richtsnoeren moeten van kracht blijven, totdat zij 
door bijgewerkte richtsnoeren worden vervangen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te zorgen voor continuïteit met 
Verordening (EG) nr. 258/97, moet voor 
nieuwe voedingsmiddelen het criterium 
blijven gelden dat zij niet vóór de datum 
waarop die verordening van toepassing 
werd, namelijk 15 mei 1997, in significante 
mate in de Gemeenschap voor menselijke 
voeding zijn gebruikt.

(4) Om te zorgen voor continuïteit met 
Verordening (EG) nr. 258/97, moet voor 
nieuwe voedingsmiddelen het criterium 
blijven gelden dat zij niet vóór de datum 
waarop die verordening van toepassing 
werd, namelijk 15 mei 1997, in significante 
mate in de Gemeenschap voor menselijke 
voeding zijn gebruikt. Gebruik in de 
Gemeenschap betekent gebruik in de 
lidstaten, ongeacht de datum waarop deze 
tot de Europese Unie zijn toegetreden. 

Motivering

Met deze aanvulling wordt het toepassingsgebied van deze verordening op de 
gemeenschappelijke markt verduidelijkt en zo de rechtszekerheid voor de betrokken subjecten, 
met name uit de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa, vergroot. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Voedingsmiddelen die uit 
gekloonde dieren en de jongen daarvan 
worden geproduceerd, dienen evenwel van 
de werkingssfeer van deze verordening te 
worden uitgesloten. Deze materie moet bij 
specifieke verordening worden geregeld 
die via de medebeslissingsprocedure wordt 
vastgesteld, en moet niet onderworpen 
worden aan de uniforme procedure. De 
Commissie moet hiertoe een 
wetgevingsvoorstel indienen voordat de 
onderhavige verordening in werking
treedt. Tot de inwerkingtreding van een 
verordening over gekloonde dieren dient 
er een moratorium te gelden voor het in 
de handel brengen van voedingsmiddelen 
die uit gekloonde dieren en de jongen
daarvan worden geproduceerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De bepalingen van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 november 2001 tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik1 moeten van toepassing 
zijn, als een product, rekening houdend 
met alle kenmerken ervan, onder de 
definitie kan vallen van "geneesmiddel" 
en onder de definitie van een product 
waarop andere communautaire wetgeving 
van toepassing is. Als gevolg hiervan mag 
een lidstaat die overeenkomstig Richtlijn 
2001/83/EG vaststelt dat een stof een 
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geneesmiddel is, het in de handel brengen 
van dit middel overeenkomstig de 
communautaire wetgeving beperken.
__________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Motivering

De definitie van levensmiddel overeenkomstig Verordening 178/2002 houdt in dat een product 
dat een geneesmiddel is, geen levensmiddel kan zijn. Aangezien de indeling van een product 
als geneesmiddel overeenkomstig Richtlijn 2001/83 niet volledig tussen de lidstaten is 
geharmoniseerd, blijven verschillen met betrekking tot deze indeling bestaan. Dit heeft ook 
gevolgen voor de harmonisering op het gebied van levensmiddelen. Bij de behandeling van 
nieuwe voedingsmiddelen rijzen vele vragen over de grens tussen beide categorieën. 
Bovenstaande overweging zorgt voor meer duidelijkheid voor de sector en voor consumenten 
over de werking van de markt met betrekking tot producten op de grens.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De beoordeling of een levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
plaatsvinden op basis van informatie die in 
de lidstaten beschikbaar is. Er moet een 
eenvoudige en transparante procedure 
worden vastgesteld voor situaties waarin de 
Commissie geen informatie heeft over het 
gebruik voor menselijke voeding vóór 
15 mei 1997; bij deze procedure moeten de 
lidstaten en eventuele belanghebbende 
partijen worden betrokken.

(13) De beoordeling of een levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
plaatsvinden op basis van informatie die in 
de lidstaten beschikbaar is. Er moet een 
procedure worden vastgesteld voor 
situaties waarin de Commissie geen 
informatie heeft over het gebruik voor 
menselijke voeding vóór 15 mei 1997; bij 
deze procedure moeten de lidstaten en 
eventuele belanghebbende partijen worden 
betrokken. Deze procedure moet 
eenvoudig en transparant zijn en mag 
geen onnodige verstoring van de markt 
veroorzaken, en moet uiterlijk zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening worden goedgekeurd. 

Motivering

De procedure voor de verzameling van informatie kan inhouden dat vragen worden gesteld 
over producten die uiteindelijk geen nieuwe voedingsmiddelen blijken te zijn. Bij een 
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transparante gegevensverzameling mag de concurrentiepositie van deze producten geen 
negatieve gevolgen van onjuiste conclusies met betrekking tot de status van nieuw 
voedingsmiddel ondervinden. In het kader van de Commissieprocedure moet daarom rekening 
met deze problemen worden gehouden en elke onnodige verstoring van de markt worden 
voorkomen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de veiligheidsbeoordeling en 
toelating moet een geharmoniseerde 
gecentraliseerde procedure worden 
toegepast die doelmatig, aan termijnen 
gebonden en transparant is. Met het oog op 
verdere harmonisatie van de verschillende 
toelatingsprocedures voor levensmiddelen, 
moeten de veiligheidsbeoordeling voor 
nieuwe voedingsmiddelen en de opname 
ervan op de communautaire lijst 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
procedure van Verordening (EG) nr. [..] 
van het Europees Parlement en de Raad 
van [datum] tot vaststelling van een 
uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's.

(15) Voor de veiligheidsbeoordeling en 
toelating moet een geharmoniseerde 
gecentraliseerde procedure worden 
toegepast die doelmatig, aan termijnen 
gebonden en transparant is. Met het oog op 
verdere harmonisatie van de verschillende 
toelatingsprocedures voor levensmiddelen, 
moeten de veiligheidsbeoordeling voor 
nieuwe voedingsmiddelen en de opname 
ervan op de communautaire lijst 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
procedure van Verordening (EG) nr. [..] 
van het Europees Parlement en de Raad 
van [datum] tot vaststelling van een 
uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's. Bij de 
goedkeuring van nieuwe 
voedingsmiddelen moet ook rekening 
worden gehouden met andere factoren die 
van belang zijn voor het onderwerp in 
kwestie, inclusief ethische factoren. 

Motivering

Het is van essentieel belang dat bij de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen 
(waarbij het ook gaat om voedingsmiddelen die het resultaat zijn van nanotechnologie of 
klonen) rekening wordt gehouden met alle relevante factoren die essentieel zijn voor het 
uiteindelijke besluit, inclusief ethische factoren. 
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren,
mogen de nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en eigen gegevens die worden 
verstrekt om een aanvraag voor de opname 
van een nieuw voedingsmiddel op de 
communautaire lijst te ondersteunen, onder 
bepaalde omstandigheden gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. De 
bescherming van de door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor andere aanvragers geen beletsel 
vormen om op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen.

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren,
dienen onder bepaalde omstandigheden
de door innoverende ondernemers gedane 
investeringen voor het verzamelen van de 
informatie en gegevens ten behoeve van 
een aanvraag krachtens deze verordening 
te worden beschermd. De nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens die worden verstrekt om een 
aanvraag voor de opname van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
te ondersteunen, mogen gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt De 
bescherming van de door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor andere aanvragers geen beletsel 
vormen om op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen.

Motivering

De formulering van overweging 20 moet worden aangepast aan de formulering van 
overweging 31 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor nieuwe voedingsmiddelen (21) Voor nieuwe voedingsmiddelen 
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gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften van 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame. 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. Daarom kan het bij de 
opname van een nieuw voedingsmiddel op 
de communautaire lijst nodig zijn 
specifieke gebruiksvoorwaarden of 
etiketteringsvoorschriften vast te stellen. 

gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften van 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame. 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, waaronder eventueel 
informatie in verband met ethische 
overwegingen. Daarom kan het bij de 
opname van een nieuw voedingsmiddel op 
de communautaire lijst nodig zijn 
specifieke gebruiksvoorwaarden of 
etiketteringsvoorschriften vast te stellen. 

Motivering

Het is van essentieel belang dat ook bij de etikettering van nieuwe voedingsmiddelen (waarbij 
het mede gaat om voedingsmiddelen die het resultaat zijn van nanotechnologie of klonen) in 
gemotiveerde gevallen rekening wordt gehouden met ethische factoren, aangezien 
consumenten transparante gegevens nodig hebben om geïnformeerd te kunnen kiezen en 
kopen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
zijn de bepalingen in de lidstaten op dit 
gebied geharmoniseerd. Claims voor 
nieuwe voedingsmiddelen moeten dan ook 
in overeenstemming zijn met die 
verordening.

(22) Bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
zijn de bepalingen in de lidstaten op dit 
gebied geharmoniseerd. Claims voor 
nieuwe voedingsmiddelen moeten dan ook 
in overeenstemming zijn met die 
verordening. Wanneer een aanvrager 
voornemens is op een nieuw 
voedingsmiddel een gezondheidsclaim te 
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vermelden die uit hoofde van artikel 17 of 
18 van die verordening moet worden 
goedgekeurd, en indien de aanvragen met 
betrekking tot het nieuw voedingsmiddel 
en de gezondheidsclaim gelijktijdig 
worden ingediend en beide een verzoek 
om bescherming van eigen gegevens 
omvatten, dienen op verzoek van de 
aanvrager de 
gegevensbeschermingsperioden 
gelijktijdig te beginnen en parallel te 
verlopen.

Motivering

Onderling verband houdende vergunningaanvragen voor een nieuw voedingsmiddel en een 
gezondheidsclaim voor hetzelfde product, die beide berusten op eigen gegevens, zouden 
volgens een uiteenlopend tijdschema kunnen worden behandeld. Als gevolg daarvan zou de 
gegevensbeschermingsperiode uit hoofde van de ene vergunning voor een aanzienlijk deel 
kunnen zijn verstreken voordat de beschermingsperiode in het kader van de andere 
vergunning begint. Er moet voor worden gezorgd dat, als de aanvrager hierom verzoekt, de 
beschermingsperioden van verwante vergunningen parallel verlopen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën kan in 
voorkomend geval worden geraadpleegd 
voor advies over ethische vraagstukken in 
verband met het in de handel brengen van 
nieuwe voedingsmiddelen.

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën moet, als hier 
reden toe is, worden geraadpleegd voor 
advies over ethische vraagstukken in 
verband met het in de handel brengen van 
nieuwe voedingsmiddelen.

Motivering

Als hier reden toe is (bijvoorbeeld bij gebruik van nanotechnologie of klonen) komt het 
passend voor om raadpleging van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en 
de nieuwe technologieën over ethische kwesties verplicht te stellen.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Nieuwe voedingsmiddelen die op 
grond van Verordening (EG) nr. 258/97 in 
de Gemeenschap in de handel worden 
gebracht, moeten in de handel gebracht 
blijven worden. Nieuwe voedingsmiddelen 
die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 258/97 zijn toegelaten, moeten op de bij 
deze verordening ingestelde 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen worden opgenomen. 
Bovendien moeten uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 258/97 ingediende 
aanvragen waarover vóór de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt nog geen definitief besluit is 
genomen, als aanvragen uit hoofde van 
deze verordening worden beschouwd.

(25) Nieuwe voedingsmiddelen die op
grond van Verordening (EG) nr. 258/97 in 
de Gemeenschap in de handel worden 
gebracht, moeten in de handel gebracht 
blijven worden. Nieuwe voedingsmiddelen 
die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 258/97 zijn toegelaten, moeten op de bij 
deze verordening ingestelde 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen worden opgenomen. 
Bovendien moeten, wanneer het verslag 
van de eerste beoordeling, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
258/97, nog niet aan de Commissie is 
toegezonden, alsmede in alle gevallen 
waarin overeenkomstig artikel 6, lid 3 of 
4, van die verordening een aanvullend 
beoordelingsverslag vereist is vóór de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt, uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 258/97 ingediende 
aanvragen als aanvragen uit hoofde van 
deze verordening worden beschouwd.
Wanneer zij advies moeten uitbrengen, 
dienen de autoriteit en de lidstaten 
rekening te houden met de uitkomsten 
van de eerste beoordeling. Andere 
aanvragen die krachtens artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 worden 
ingediend vóór de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, dienen 
volgens de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 258/97 te worden behandeld.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan nadelig zijn voor aanvragen waarvoor het 
verslag over de eerste beoordeling al aan de Commissie is toegezonden, want zo'n aanvraag 
kan worden goedgekeurd zonder deze ter beoordeling aan het EFSA voor te leggen, als er 
geen bezwaren worden gemaakt. Alle aanvragen waarvoor al een verslag over de eerste 
beoordeling aan de Commissie is toegezonden, moeten verder worden behandeld volgens de 
in Verordening (EG) nr. 258/97 beschreven procedure.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat geharmoniseerde 
voorschriften voor het in de Gemeenschap 
in de handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen, die erop gericht zijn 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consument te waarborgen en tegelijkertijd 
te zorgen voor een goed werkende interne 
markt.

Deze verordening bevat geharmoniseerde 
voorschriften voor het in de Gemeenschap 
in de handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen, die erop gericht zijn 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consument te waarborgen en tegelijkertijd 
te zorgen voor een goed werkende interne 
markt en innovatie in de sectoren in 
kwestie te stimuleren.

Motivering

Het gaat om een belangrijke communautaire doelstelling die in de overwegingen wordt 
genoemd en daarom expliciet in het artikel over het onderwerp van de verordening moet 
worden opgenomen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het uitsluitende gebruik van een 
levensmiddel als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan is niet voldoende om 
aan te tonen dat het vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
levensmiddel vóór die datum echter 
uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de Gemeenschap in de 
handel worden gebracht zonder als nieuw 
voedingsmiddel te worden beschouwd.
Nadere criteria voor de beoordeling of een 
levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap in significante mate voor 

Het uitsluitende gebruik van een 
levensmiddel als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan is niet voldoende om 
aan te tonen dat het vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
levensmiddel vóór die datum echter 
uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de Gemeenschap in de 
handel worden gebracht zonder als nieuw 
voedingsmiddel te worden beschouwd.
Vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening worden nadere criteria 
voor de beoordeling of een levensmiddel 
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menselijke voeding is gebruikt, die bedoeld 
zijn om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen dan wel aan te 
vullen, kunnen volgens de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing worden vastgesteld;

vóór 15 mei 1997 in de Gemeenschap in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen dan wel aan te vullen, volgens 
de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
vastgesteld;

Motivering

Om de rechtszekerheid voor de ondernemers in deze sector te vergroten en tot harmonisatie 
op de gemeenschappelijke markt te komen (de regelingen verschillen momenteel erg tussen de 
lidstaten) moet de Commissie de precieze criteria vaststellen aan de hand waarvan wordt 
beoordeeld of een voedingsmiddel in de Gemeenschap in significante mate voor menselijke 
voeding is gebruikt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 
derde land": nieuwe voedingsmiddelen met 
een gebruiksgeschiedenis in een derde 
land, waarmee bedoeld wordt dat het 
levensmiddel gedurende ten minste één 
generatie voor een groot deel van de 
bevolking van het land een onderdeel van 
het normale voedingspatroon is geweest, 
en dat nog altijd is; 

(b) "traditionele levensmiddelen uit een 
derde land": nieuwe voedingsmiddelen met 
een gebruiksgeschiedenis in een derde 
land, waarmee bedoeld wordt dat het 
levensmiddel gedurende een periode van 
ten minste twintig jaar voor een groot deel 
van de bevolking van het land een 
onderdeel van het normale 
voedingspatroon is geweest, en dat nog 
altijd is;

Motivering

Één generatie is een juridisch onduidelijk concept. Door de vervanging ervan door een 
periode van 20 jaar wordt de rechtszekerheid van alle betrokken subjecten aanzienlijk 
vergroot en tegelijk biedt een periode van deze duur voldoende gelegenheid om ervaring met 
het gebruik op te doen, inclusief de verwerving van wetenschappelijke kennis, voor een besluit 
over de vraag of traditionele voedingsmiddelen uit derde landen op de binnenmarkt van de 
Gemeenschap mogen worden gebracht.

Amendement 15
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan informatie van de 
lidstaten en/of exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven verzamelen om te 
bepalen in hoeverre een levensmiddel vóór 
15 mei 1997 in de Gemeenschap voor 
menselijke voeding is gebruikt.

1. De Commissie verzamelt informatie van 
de lidstaten en/of exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven om te bepalen in 
hoeverre een levensmiddel vóór 
15 mei 1997 in de Gemeenschap voor 
menselijke voeding is gebruikt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Verbod op nieuwe voedingsmiddelen die 

niet aan de voorschriften voldoen
Nieuwe voedingsmiddelen worden niet in 
de handel gebracht, als het gebruik ervan 
niet aan de bepalingen van deze 
verordening voldoet.

Motivering

Dit verbod moet een ontradend effect hebben op frauderende ondernemers en de 
consumentenbescherming verbeteren. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens bij normale 
consumptie geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument op;

(a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens geen gevaar 
voor de gezondheid van de consument op;
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Motivering

Het nieuwe voedingsmiddel mag geen enkel gevaar voor de gezondheid van de consument 
opleveren, in welke omstandigheden ook. De extra voorwaarde van normale consumptie is 
overbodig, zou in de praktijk alleen interpretatieproblemen opleveren en zou de 
voorspelbaarheid van besluiten voor ondernemers in de sector verminderen. De nieuwe 
formulering levert ook een extra versterking van de consumentenbescherming op. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de wijze waarop het wordt aangeboden 
en het beoogde gebruik zijn niet 
misleidend voor de consument;

(b) het misleidt de consument niet;

Motivering

De definities in de oorspronkelijke Verordening 258/97 zijn duidelijker en eenduidiger en 
moeten daarom worden gehandhaafd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het verschilt niet zodanig van de 
voedingsmiddelen ter vervanging waarvan 
het is bedoeld, dat de normale consumptie 
ervan uit voedingsoogpunt voor de 
consument nadelig is.

Motivering

De definities in de oorspronkelijke Verordening 258/97 zijn duidelijker en eenduidiger en 
moeten daarom worden gehandhaafd.

Amendement 20
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er voor een nieuw voedingsmiddel 
geen wetenschappelijke gegevens 
betreffende de gezondheidseffecten 
beschikbaar zijn, kan het niet op de 
communautaire lijst worden opgenomen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een nieuw voedingsmiddel mag alleen op 
de communautaire lijst worden 
opgenomen, als de bevoegde instantie in 
een advies heeft bevestigd dat het geen 
gevaar voor de gezondheid oplevert.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De communautaire lijst wordt 
bijgewerkt volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure]. 

1. De communautaire lijst wordt 
bijgewerkt volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. [uniforme procedure] 
en de Commissie publiceert haar op een 
hiervoor bedoelde pagina van haar 
website.

Motivering

Net als de lijst van levensmiddelen uit een derde land moet ook de lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen van de Gemeenschap beschikbaar zijn via internet.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, derde alinea, 
van Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt, wanneer nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens overeenkomstig artikel 12 
worden beschermd, volgens de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure besloten over de 
bijwerking van de communautaire lijst 
voor een nieuw voedingsmiddel dat geen 
traditioneel levensmiddel uit een derde 
land is.

Schrappen

In de in de eerste alinea bedoelde gevallen 
omvat de vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire 
lijst, naast de in lid 2 bedoelde informatie, 
ook:
(a) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen;
(b) het feit dat de vermelding gebaseerd is 
op nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en/of eigen gegevens die overeenkomstig 
artikel 12 worden beschermd;
(c) naam en adres van de aanvrager.

Motivering

Het is simpeler dit in zijn geheel aan te passen in artikel 12, waar deze tekst in gewijzigde 
vorm wordt ingevoegd. 
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór het verstrijken van de in artikel 12 
bedoelde termijn wordt de communautaire 
lijst volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing, zoals vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. [uniforme procedure], bijgewerkt 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, zodat, mits het 
toegelaten voedingsmiddel nog steeds aan 
de in deze verordening vastgestelde 
voorwaarde voldoet, de in lid 3, tweede 
alinea, bedoelde specifieke vermeldingen 
er niet meer in opgenomen zijn.

Schrappen

Motivering

Het is simpeler dit in zijn geheel aan te passen in artikel 12, waar deze tekst in gewijzigde 
vorm wordt ingevoegd. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving gaat vergezeld van 
gedocumenteerde gegevens die de 
geschiedenis van veilig gebruik in het
derde land aantonen.

Deze kennisgeving gaat vergezeld van 
gedocumenteerde gegevens die de 
geschiedenis van veilig gebruik in enig
derde land aantonen.

Motivering

Wegens het gebrek aan statistieken is het van belang gegevens die de geschiedenis van veilig 
gebruik aantonen, in aanmerking te nemen, ongeacht uit welk derde land zij afkomstig zijn.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht, en 
zijn de artikelen 5, 6 en 7 van toepassing. 
De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt 
beschouwd als een aanvraag in de zin van 
artikel 3, lid 1, van Verordening XX/XXX 
[uniforme procedure]. 

In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht, en 
zijn de artikelen 5, 6 en 7 van toepassing. 
De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt 
beschouwd als een aanvraag in de zin van 
artikel 3, lid 1, van Verordening XX/XXX 
[uniforme procedure]. Ook kan de 
aanvrager tot intrekking van de 
kennisgeving besluiten.

Motivering

In vergelijking met de gegevens die met het oog op een kennisgeving uit hoofde van artikel 8 
vereist zijn om een geschiedenis van veilig gebruik aan te tonen, zouden ter ondersteuning 
van een aanvraag aanzienlijk meer gegevens moeten worden verstrekt. De aanvrager moet er 
daarom voor kunnen kiezen zich terug te trekken, zodat de kennisgeving niet automatisch 
wordt omgezet in een volledige aanvraag.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
hiervan binnen vijf maanden na de datum 
van de kennisgeving overeenkomstig lid 1, 
op de hoogte.

De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
hiervan zonder onnodig uitstel en op 
aantoonbare wijze uiterlijk vijf maanden 
na de datum van de kennisgeving 
overeenkomstig lid 1, op de hoogte.

Motivering

Om de rechtszekerheid te vergroten wordt de aanvrager (exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf) door de Commissie zonder onnodig uitstel en op aantoonbare wijze op 
de hoogte gebracht over de bezwaren tegen de kennisgeving.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, kunnen
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing
worden vastgesteld.

6. Vóór de datum van inwerkingtreding 
van artikel 8 worden de 
uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen dan wel 
aan te vullen, volgens de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing vastgesteld.

Motivering

Om de rechtszekerheid voor de ondernemers in deze sector te vergroten moet de Commissie 
de precieze criteria vaststellen aan de hand waarvan wordt beoordeeld of traditionele 
voedingsmiddelen uit derde landen op de binnenmarkt van de Gemeenschap mogen worden 
gebracht. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt zo nodig, in nauwe 
samenwerking met de autoriteit,
technische richtsnoeren en hulpmiddelen 
ter beschikking om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen in het kader van deze 
verordening.

De Commissie werkt, in nauw overleg met 
de autoriteit, actief samen met exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen,
voor de opstelling en indiening van hun
aanvragen en kennisgevingen in het kader 
van deze verordening en stelt hun een 
maximum aan technische richtsnoeren en 
hulpmiddelen ter beschikking inclusief de 
mogelijkheid een uniforme elektronische 
aanvraag in te dienen.

Motivering

De technische richtsnoeren en hulpmiddelen voor ondernemers moeten worden gespecificeerd 
en de verplichting van de Commissie om actief op te treden, onderstreept. Concreet voorbeeld 
is een uniforme elektronische aanvraag of andere vormen van e-goverment die in diverse 
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EU-landen gangbaar zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de veiligheid van 
nieuwe voedingsmiddelen moet de 
autoriteit:

Indien nodig moet de autoriteit bij de 
beoordeling van de veiligheid van nieuwe 
voedingsmiddelen met name:

Motivering

Formele juridische precisering van de reikwijdte van het artikel. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in voorkomend geval nagaan of het 
levensmiddel even veilig is als de 
levensmiddelen van een vergelijkbare 
categorie levensmiddelen die al in de 
Gemeenschap in de handel zijn of als het 
levensmiddel ter vervanging waarvan het 
nieuwe voedingsmiddel is bedoeld;

(a) nagaan of het levensmiddel even veilig 
is als de levensmiddelen van een 
vergelijkbare categorie levensmiddelen die 
al in de Gemeenschap in de handel zijn of 
als het levensmiddel ter vervanging 
waarvan het nieuwe voedingsmiddel is 
bedoeld;

Motivering

Er moet een concretere en normatievere verplichting worden ingesteld om de veiligheid van 
nieuwe voedingsmiddelen ook in vergelijking met voedingsmiddelen van een vergelijkbare 
categorie te controleren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan om redenen van 1. De Commissie kan om redenen van 
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voedselveiligheid en op basis van een 
advies van de autoriteit voorschriften voor 
monitoring na het in de handel brengen 
vaststellen. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die de 
levensmiddelen in de Gemeenschap in de 
handel brengen, zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de na het in de handel 
brengen toepasselijke voorschriften die in 
de communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen zijn vermeld.

voedselveiligheid en op basis van een 
advies van de autoriteit voorschriften voor 
adequate en in de tijd beperkte monitoring 
na het in de handel brengen vaststellen. De 
adequate en in de tijd beperkte periode 
voor monitoring van voedingsmiddelen na 
het in de handel brengen kan, in 
gemotiveerde gevallen, maar een keer 
worden verlengd met een nieuwe adequate 
en in de tijd beperkte periode. De 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
die de levensmiddelen in de Gemeenschap 
in de handel brengen, zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de na het in de 
handel brengen toepasselijke voorschriften 
die in de communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen zijn vermeld.

Motivering

Een ingreep in de vrije marktwerking, zoals de monitoring van nieuwe voedingsmiddelen na 
het in de handel brengen ervan, moet worden beschouwd als uitzondering en als dusdanig 
beperkt blijven tot een adequate en in de tijd strikt beperkte periode, om ervoor te zorgen dat 
ondernemers niet voor onbeperkte tijd in juridische onzekerheid verkeren met betrekking tot 
hun product.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 bis (nieuw) (in Hoofdstuk II)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Europese Groep ethiek van de exacte 

wetenschappen en de nieuwe 
technologieën 

Voor ethische kwesties in verband met 
wetenschap en met nieuwe technologie 
met een groot ethisch belang kan de 
Commissie indien nodig op eigen initiatief 
of op verzoek van een lidstaat de Europese 
Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën raadplegen, om het advies 
van deze Groep over ethische kwesties te 
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krijgen.
Zij maakt dit advies openbaar, met name 
door het op een hiervoor bedoelde pagina 
van haar website te publiceren.

Motivering

In gemotiveerde gevallen (bijvoorbeeld bij gebruik van nanotechnologie of klonen) komt het 
passend voor raadpleging van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën over ethische kwesties verplicht te stellen. De raadplegingsprocedure 
kan worden geïnitieerd door de Commissie of door een lidstaat.  Omwille van de 
transparantie en om het publiek, zowel deskundigen als leken, bij de zaak te betrekken moeten 
de adviezen worden gepubliceerd op internet.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
eigen gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet zonder 
toestemming van de aanvrager voor een 
andere aanvraag mogen worden gebruikt.

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
eigen gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet zonder 
toestemming van de aanvrager voor een 
andere aanvraag mogen worden gebruikt. 
Als voor de nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en eigen gegevens die 
overeenkomstig dit artikel worden 
beschermd, eveneens de 
vertrouwelijkheidsregeling 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. ... van het Europees 
Parlement en de Raad van ... [tot 
vaststelling van een uniforme 
toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's]1, geldt, past de 
Commissie de vertrouwelijkheidsperiode 
op passende wijze aan de vijfjarige 
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gegevensbescherming aan.
__________________
1 PB L ...

Motivering

In dit advies wordt gespecificeerd hoe de gegevensbescherming kan co-existeren met de 
vertrouwelijkheidsregeling (geheimhouding) van de gegevens overeenkomstig artikel 12 van 
de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme 
toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's; voor deze samenvallende periodes van gegevensbescherming en 
handhaving van de vertrouwelijkheid moet het proportionaliteitsbeginsel gelden, waarmee 
bovendien ook de verspreiding van wetenschappelijke kennis en de transparantie van de 
informatie voor de consument wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld in verband met allergieën 
enz.).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van artikel 7, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. .../... van ... 
[uniforme procedure] wordt, wanneer 
nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
eigen gegevens overeenkomstig dit 
artikel worden beschermd, volgens de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure besloten over de 
bijwerking van de communautaire lijst 
voor een nieuw voedingsmiddel dat geen 
traditioneel levensmiddel uit een derde 
land is. In deze gevallen wordt toelating 
verleend voor de in lid 1 gespecificeerde 
periode.

(Tekst van oud artikel 7, lid 3, alinea 1)

Motivering

Gedetailleerdere formulering van de bepalingen die oorspronkelijk waren ondergebracht in 
artikel 7. 
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de in lid 1 bis bedoelde gevallen 
omvat de vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire 
lijst, naast de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
informatie, ook:
(a) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen;
(b) het feit dat de vermelding gebaseerd is 
op nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en/of eigen wetenschappelijke gegevens 
die overeenkomstig dit artikel worden 
beschermd;
(c) naam en adres van de aanvrager; 
(d) de vermelding dat het nieuwe 
voedingsmiddel uitsluitend door de 
onder c) gespecificeerde aanvrager in de 
handel mag worden gebracht, tenzij een 
volgende aanvrager toelating krijgt voor 
het voedingsmiddel zonder verwijzing 
naar de onder b) bedoelde eigen gegevens.

(Tekst van oud artikel 7, lid 3, alinea 2, behalve punt d))

Motivering

Gedetailleerdere formulering van de bepalingen die oorspronkelijk waren ondergebracht in 
artikel 7. Met name wordt meer in detail bepaald welke informatie ook in de communautaire 
lijst moet worden opgenomen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Vóór het verstrijken van de in 
lid 1 bedoelde termijn wordt de 



PE407.801v02-00 28/33 AD\746151NL.doc

NL

communautaire lijst zo bijgewerkt dat, 
mits het toegelaten voedingsmiddel nog 
steeds aan de in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden voldoet, de in 
lid 3 bedoelde specifieke vermeldingen er 
niet meer in opgenomen zijn. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, wordt volgens de 
in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
vastgesteld.

Motivering

Gedetailleerdere formulering van de bepalingen die oorspronkelijk waren ondergebracht in 
artikel 7. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Geharmoniseerde gegevensbescherming

Ongeacht de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel overeenkomstig de 
artikelen 7 en 14 van Verordening (EG) 
nr. .../... [uniforme procedure] en de 
vergunning voor een gezondheidsclaim 
overeenkomstig de artikelen 17, 18 en 25 
van Verordening (EG) nr. 1924/2006 
dienen, indien het voornemen bestaat een 
vergunning voor een nieuw 
voedingsmiddel en een gezondheidsclaim 
voor dit voedingsmiddel te verkrijgen, en 
indien gegevensbescherming volgens de 
bepalingen van beide verordeningen 
gerechtvaardigd is en door de aanvrager 
wordt ingevorderd, de data van de 
vergunning en van de publicatie van de 
vergunning in het Publicatieblad overeen 
te stemmen en de 
gegevensbeschermingsperioden parallel te 
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lopen.

Motivering

Zie motivering bij overweging 22.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op deze verordening en nemen 
alle nodige maatregelen om te waarborgen 
dat zij worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op
[..] in kennis van de desbetreffende regels 
en stellen haar onverwijld in kennis van 
latere wijzigingen die hierop van invloed 
zijn.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op deze verordening en nemen 
alle nodige maatregelen om te waarborgen 
dat zij worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk na 
twaalf maanden in kennis van de 
desbetreffende regels en stellen haar 
onverwijld in kennis van latere wijzigingen 
die hierop van invloed zijn.

Motivering

Een precieze bepaling van de periode waarbinnen de lidstaten de regels voor de sancties voor 
inbreuken op deze verordening bekend moeten maken (twaalf maanden), leidt tot meer 
rechtszekerheid. Bovendien sluit deze wijziging aan bij de in andere gewijzigde artikelen 
ingevoerde langere perioden voor de goedkeuring van precieze uitvoeringsvoorschriften door 
de Commissie. 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zendt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op [1 
januari 2015] en in het licht van de 
opgedane ervaring een verslag over de 
uitvoering van deze verordening, en in het 

De Commissie zendt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op [31 
december 2013] en in het licht van de 
opgedane ervaring een verslag over de 
uitvoering van deze verordening, en in het 
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bijzonder artikel 8, dat in voorkomend 
geval vergezeld gaat van voorstellen. Het 
verslag en de eventuele voorstellen worden 
openbaar gemaakt. 

bijzonder de artikelen 8 en 12, dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van 
voorstellen. Het verslag en de eventuele 
voorstellen worden openbaar gemaakt. 

Motivering

Voor de continuïteit is het beter dat het Europees Parlement zich al in zijn volgende 
legislatuur met de evaluatie van deze verordening bezighoudt. Bovendien komt het met 
betrekking tot de nieuwe gegevensbescherming overeenkomstig artikel 12 wenselijk voor dat 
de Commissie zich bij haar evaluatie ook concentreert op de uitvoering hiervan in de 
lidstaten.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
[datum] stelt de Commissie de 
communautaire lijst vast door de krachtens 
Verordening (EG) nr. 258/97 toegelaten
nieuwe voedingsmiddelen, met inbegrip 
van de eventuele toelatingsvoorwaarden, 
op deze lijst op te nemen.

Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
[datum] stelt de Commissie de 
communautaire lijst vast door in deze lijst
de nieuwe voedingsmiddelen op te nemen 
die krachtens Verordening (EG) nr. 258/97
zijn toegelaten en die overeenkomstig 
artikel 2 en 3 van deze verordening in het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, met inbegrip van de eventuele 
toelatingsvoorwaarden.

Motivering

Zie amendement op artikel 16.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit hoofde van artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 ingediende 
aanvragen waarover vóór de datum 

1. Indien het verslag van de eerste 
beoordeling, als bedoeld in artikel 6, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 258/97, niet 
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waarop deze verordening van toepassing 
wordt nog geen definitief besluit is 
genomen, gelden als aanvragen uit hoofde 
van deze verordening. 

uiterlijk op ...* aan de Commissie is 
toegezonden, gelden uit hoofde van 
artikel 4 van die Verordening ingediende 
aanvragen als aanvragen uit hoofde van 
deze verordening. Andere aanvragen die 
uit hoofde van artikel 3, lid 4, artikel 4 en 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 
zijn ingediend vóór ...*, worden behandeld 
volgens de bepalingen van die 
verordening.
___________

* Datum waarop deze verordening van toepassing 
wordt.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan nadelig zijn voor aanvragen waarvoor het 
verslag over de eerste beoordeling al aan de Commissie is toegezonden, want zo'n aanvraag 
kan worden goedgekeurd zonder deze ter beoordeling aan het EFSA voor te leggen, als er 
geen bezwaren worden gemaakt. Alle aanvragen waarvoor al een verslag over de eerste 
beoordeling aan de Commissie is toegezonden, moeten verder worden behandeld volgens de 
in Verordening (EG) nr. 258/97 beschreven procedure.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoeringsmaatregelen voor lid 1, 
die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, worden 
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
vastgesteld.

Schrappen

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan nadelig zijn voor aanvragen waarvoor het 
verslag over de eerste beoordeling al aan de Commissie is toegezonden, want zo'n aanvraag 
kan worden goedgekeurd zonder deze ter beoordeling aan het EFSA voor te leggen, als er 
geen bezwaren worden gemaakt. Alle aanvragen waarvoor al een verslag over de eerste 
beoordeling aan de Commissie is toegezonden, moeten verder worden behandeld volgens de 
in Verordening (EG) nr. 258/97 beschreven procedure.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van zes
maanden na de datum van bekendmaking 
van deze verordening [datum].

Zij is van toepassing met ingang van twaalf
maanden na de datum van bekendmaking 
van deze verordening [datum].

Motivering

Een latere inwerkingtreding van deze verordening (twaalf in plaats van zes maanden na de 
datum van bekendmaking) is nodig om ervoor te zorgen dat de Commissie precieze 
uitvoeringsvoorschriften voor de diverse artikelen kan vaststellen en levert een geschikt 
tijdskader op voor een betere voorbereiding van de lidstaten en de ondernemers in de sector. 
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