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wijzigingsbesluit)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 5
OVERWEGING 9

(9) Het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding heeft de gegevens over 
de veiligheid van hemicellulose van soja 
beoordeeld en op 4 april 2003 advies 
uitgebracht. Het comité kwam tot de 
conclusie dat het gebruik van hemicellulose 
van soja in bepaalde levensmiddelen en 
concentraties aanvaardbaar is. Daarom dient 
dergelijk gebruik voor bepaalde doeleinden 
te worden toegestaan.

(9) Het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding heeft de gegevens over 
de veiligheid van hemicellulose van soja 
beoordeeld en op 4 april 2003 advies 
uitgebracht. Het comité kwam tot de 
conclusie dat het gebruik van hemicellulose 
van soja in bepaalde levensmiddelen en 
concentraties aanvaardbaar is. Daarom dient 
dergelijk gebruik voor bepaalde doeleinden 
te worden toegestaan. Om een en ander te 
vergemakkelijken voor personen die aan 
een allergie lijden, mag dergelijk gebruik 
echter niet worden toegestaan voor 
levensmiddelen waarin men niet verwacht 
resten van soja aan te treffen.
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Or. sv

Motivering

Als het gebruik van hemicellulose van soja wordt uitgebreid tot alle voorgestelde 
levensmiddelen, zal dit de mogelijkheden van allergische patiënten bij de keuze van hun 
levensmiddelen ernstig beperken. Dit geldt met name voor basislevensmiddelen zoals rijst en 
deegwaren waarin men niet verwacht resten van allergeen soja aan te treffen. Aan de meeste 
levensmiddelen worden in de verschillende stadia van de voedselproductie aroma's 
toegevoegd, met het risico dat verplichte etikettering vervalt. Er zijn 
levensmiddelenadditieven die in plaats van hemicellulose van soja kunnen worden gebruikt en 
die geen aanleiding geven tot allergische reacties.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 5, streepje 3 bis (nieuw) (Richtlijn 95/2/EG)

(1 bis) In artikel 5 wordt een nieuw streepje 
3 bis ingevoegd:
"of
- indien documentatie wordt voorgelegd 
waarmee de technische noodzaak wordt 
aangetoond om hogere waarden vast te 
stellen voor een specifiek product of groep 
producten als bedoeld in bijlage III, deel 
C."

Or. da

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet in overeenstemming met het advies van de EFSA van 
2003, op grond waarvan slechts in bepaalde vleesproducten een toegevoegde hoeveelheid van 
150 mg/kg nodig is om de groei van micro-organismen, met inbegrip van Clostridium 
botulinum, te voorkomen. Voor het overgrote deel van de gepekelde vleesproducten is een 
toegevoegde hoeveelheid van 50-100 mg/kg voldoende. Dit amendement differentieert tussen 
de producten, zodat over het algemeen tot 100 mg/kg is toegestaan en nitriet alleen is 
toegestaan in een toegevoegde hoeveelheid van 150 mg/kg voor bepaalde producten indien er 
een echte technische noodzaak bestaat.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 7
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Artikel 1 bis
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie een 
voorstel voor aan het Europees Parlement 
en de Raad waarin het totale aantal 
toegestane levensmiddelenadditieven wordt 
beperkt. Ingeval van een verzoek om 
goedkeuring van een nieuw additief dient 
het bedrijfsleven een voorstel in om een 
ander additief in te trekken.

Or. en

Motivering

Het voortdurend toenemend aantal levensmiddelenadditieven leidt tot een groot aantal kleine 
risico's voor de voedselveiligheid die niet gemakkelijk te beoordelen zijn en die kunnen leiden 
tot synergie-effecten tussen verschillende stoffen. Het totale aantal toegestane 
levensmiddelenadditieven moet derhalve worden beperkt, zodat het bedrijfsleven ingeval van 
een verzoek om goedkeuring van een nieuw additief een voorstel moet indienen om een 
additief in te trekken dat weinig wordt gebruikt.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 8
ARTIKEL 1 TER (nieuw)

Artikel 1 ter
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad waarin voor alle toegestane 
levensmiddelenadditieven, met inbegrip van 
kleurstoffen en zoetstoffen, wordt 
beoordeeld of nog steeds wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor goedkeuring als 
bedoeld in bijlage II van richtlijn 
89/107/EEG.

Or. en
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Motivering

Toen in 1988 werd besloten tot communautaire wetgeving inzake levensmiddelenadditieven, 
benadrukte de wetgever dat levensmiddelenadditieven alleen kunnen worden goedgekeurd als 
aan een aantal algemene voorwaarden wordt voldaan:

• een redelijke technische noodzaak/voordeel voor de consument

• geen gevaar voor de gezondheid van de consument

• geen misleiding van de consument.

Meer dan 15 jaar na de inwerkingtreding van deze wetgeving moet worden nagegaan of de 
vele door de Gemeenschap goedgekeurde levensmiddelenadditieven nog steeds aan deze 
voorwaarden voldoen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 9
ARTIKEL 1 QUATER (nieuw)

Artikel 1 quater
Het in artikel 1 ter bedoelde verslag 
besteedt specifiek aandacht aan de 
gezondheidseffecten van 
levensmiddelenadditieven waarvan wordt 
vermoed dat zij een gezondheidsrisico met 
zich meebrengen, zoals o.a. E 320 
(butylhydroxyanisol, BHA), E 321 
(butylhydroxytolueen, BHT), E 385 
(calciumdinatrium, EDTA), E 431 
(polyoxyethyleen(40)stearaat), E 432 t/m 
E 436 (polysorbaten), E 1201 
(polyvinylpyrrolidon) en E 1202 
(polyvinylpolypyrrolidon).

Or. en

Motivering

Bij de hernieuwde beoordeling van de veiligheid van levensmiddelenadditieven moet de 
Commissie haar aandacht richten op stoffen die reeds door andere instellingen als kritisch 
zijn aangemerkt:

• De additieven E 320 (butylhydroxyanisol (BHA)) en E 321 (butylhydroxytolueen (BHT)) 
zijn synthetische antioxydanten die allergische reacties kunnen opwekken. Zij zijn 
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beoordeeld als mogelijk kankerverwekkend of niet-classificeerbaar (volgens IARC, het 
Internationale Agentschap voor kankeronderzoek van de WHO). Vermoed wordt dat zij 
het hormoonstelsel ontregelen, immunologische effecten hebben en leiden tot 
hyperactiviteit.

• Calciumdinatrium EDTA (E 385) is een synthetische antioxydant dat complexen vormt 
met minerale zouten, hetgeen de inname van zware metalen kan verhogen en tot 
stofwisselingsproblemen kan leiden. Niet toegestaan in Australië.

• De synthetische stabilisator polyoxyethyleen(40)stearaat (E 431) kan schadelijke 
bijproducten bevatten (ethyleenoxide, mono- en diethyleenglycol).

• De polysorbaten (E 432 - E 436) zijn synthetische emulgatoren die schadelijke residuen 
(ethyleenoxide, ethyleenglycol) kunnen bevatten, de absorptie van lipofile stoffen kunnen 
verhogen en de vertering van verschillende stoffen kunnen veranderen.

E 1201 (polyvinylpyrrolidon) en E 1202 (polyvinylpolypyrrolidon) kunnen resten van 
vinylpyrrolidon bevatten, een stof die als kankerverwekkend bij dieren wordt beschouwd. 
E 1201 is door het IARC, het Internale Agentschap voor kankeronderzoek van de WHO, als 
niet-classificeerbaar aangemerkt.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 10
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een hernieuwde 
beoordeling van de toelating van de zoetstof 
aspartaam, met inbegrip van een 
historische evaluatie van het 
goedkeuringsproces bij de FDA.
Het verslag bevat tevens 
wetgevingsvoorstellen ter verbetering van 
de etikettering van producten die 
aspartaam bevatten, met name met het oog 
op de bescherming van kwetsbare personen 
zoals zwangere vrouwen, zuigelingen en 
peuters of kleuters.
De Commissie buigt zich verder opnieuw 
over de beperkingen op het gebruik van de 
traditionele zoetstof Stevia en houdt daarbij 
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rekening met alle beschikbare gegevens.

Or. en

Motivering

Het gebruik van aspartaam vergroot de blootstelling aan zijn metaboliten 
methanol/formaldehyde en fenylalanine en leidt naar verluidt tot o.a. hoofdpijn, misselijkheid 
en allergische reacties, met name bij kwetsbare personen. Het grootschalig gebruik van 
aspartaam moet derhalve opnieuw door de Commissie en de desbetreffende 
wetenschappelijke commissies worden geëvalueerd, waarbij rekening moet worden gehouden 
met alle beschikbare gegevens en het voorzorgsbeginsel in acht moet worden genomen.

Een historische evaluatie is vereist aangezien er aanwijzingen schijnen te zijn dat de 
veiligheid van aspartaam in de oorspronkelijke studies niet is aangetoond. Verdere 
goedkeuringen zijn echter hoofdzakelijk gebaseerd op de beoordeling van de FDA.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 11
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
De Commissie dient een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad over de 
invoering van een nieuwe categorie voor 
"sportdranken" in richtlijn 94/35/EG, een 
groep producten die is ontwikkeld om aan 
een bijzondere voedingsvereiste te voldoen. 
Dit verslag onderzoekt o.a. de vermindering 
van het gebruik van zoetstoffen in 
producten, "met minder energie of zonder 
toegevoegde suiker", van de huidige 30% 
tot 25%.

Or. en

Motivering

Aangezien er geen standaardproduct is om te kunnen vergelijken, moet zoetstof worden 
toegevoegd in een hoeveelheid die, als deze door suiker wordt vervangen, ertoe leidt dat het 
product 30% minder energiebevat dan een product met een volledig suikerequivalent. Dit 
vereist de toevoeging van meer zoetstoffen dan noodzakelijk is om te voldoen aan smaak- en 
voedingsvereisten, hetgeen resulteert in een product dat te zoet is.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 12
BIJLAGE 1, PUNT 3, A BIS (nieuw)

BIJLAGE III, deel B (richtlijn 95/2/EG)                   

(a bis) Deel B wordt als volgt gewijzigd:
De volgende opmerking wordt toegevoegd:
"2 bis. Het gebruik van sulfieten moet op 
het product worden aangegeven om 
allergene en astmatische personen te 
waarschuwen tegen de aanwezigheid van 
sulfaten en sulfieten in het levensmiddel."

Or. en

Motivering

Sulfaten en sulfieten kunnen gevaarlijk zijn voor astmatische en allergene personen. Het is 
derhalve van essentieel belang dat de desbetreffende consumenten via een duidelijke 
etikettering worden gewaarschuwd tegen de aanwezigheid van deze additieven in het 
levensmiddel.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 13
BIJLAGE 1, PUNT 3, A BIS (nieuw)
Bijlage III, deel B (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie 

Schaaldieren en cefalopoden

- gekookt 50

Amendement van het Parlement 

Schaaldieren en cefalopoden

- gekookt 150

Or. en
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Motivering

De maximum hoeveelheid, uitgedrukt als SO2 ,wordt gewijzigd om de "technische vergissing" 
in richtlijn 95/2/EG te corrigeren, aangezien het niet te rechtvaardigen is dat de toegestane 
hoeveelheden zwaveldioxide veel lager zijn voor gekookte dan voor rauwe schaaldieren.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 14
BIJLAGE 1, PUNT 3, A BIS (nieuw)
Bijlage III, deel B (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie 

Schaaldieren en cefalopoden
- gekookt 50(1)

Amendementen van het Parlement 

Schaaldieren en cefalopoden

- gekookt 50(1)

Schaaldieren, familie der penaeidae, solenoceridae en aristeidae

- tot 80 eenheden 135(1) 
- van 80 - 120 eenheden 180(1)

- boven de 120 eenheden 270(1)

Or. es

Motivering

Toen de uitvoeringsrichtlijn werd goedgekeurd, werd vastgesteld dat koken het sulfietgehalte 
met een derde vermindert in vergelijking met het sulfietgehalte bij verse schaaldieren. Uit 
ervaring is gebleken dat dit niet het geval is en dat het gehalte met ten hoogste 10% is 
verminderd. Dit feit, in combinatie met het feit dat het huidige gehalte van 50 mg/kg gekookte 
garnalen niet beschermt tegen melanose, toont aan dat het huidige maximumgehalte SO2 in 
gekookte producten in overeenstemming moet worden gebracht met het maximumgehalte dat 
momenteel voor verse schaaldieren is toegestaan. Het gaat er niet om de thans geldende 
hoeveelheden sulfiet in schaaldieren te verhogen, maar om een fout te corrigeren.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 15
BIJLAGE 1, PUNT 3, A BIS (nieuw)
Bijlage III, deel B (Richtlijn 95/2/EG)

Amendementen van het Parlement

(a bis) In deel B worden de volgende rijen toegevoegd: 

Tafeldruiven 10 mg/kg
Verse lychees 10 mg/kg

Or. en

Motivering

Dit is van groot belang voor zowel de consument als het bedrijfsleven, omdat ervoor moet 
worden gezorgd dat deze populaire producten voortdurend beschikbaar zijn.

SO2 is nodig om het ontstaan van botrytis te voorkomen waardoor de druiven bederven en om 
te voorkomen dat verse lychees zuur worden. Opneming in bijlage III, deel B van richtlijn 
95/2 is nodig om ervoor te zorgen dat deze producten voor de consument beschikbaar blijven. 
Aangezien deze producten al in een aantal lidstaten te koop zijn, biedt deze toevoeging 
juridische duidelijkheid en valt niet te verwachten dat dit aanzienlijk bijdraagt aan de inname 
van zwaveldioxide.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 16
BIJLAGE 1, PUNT 3, A BIS (nieuw)
Bijlage III, deel B (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie 

Glasconserven van witte zoete kersen, gerehydrateerd 
gedroogd fruit en lychees

100 mg/kg

Amendementen van het Parlement 

(a bis) In deel B wordt de tabel als volgt 
gewijzigd: 

Verwerkt gedroogd fruit 650 mg/kg
Glasconserven van witte zoete kersen en lychees 100 mg/kg

Or. en
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Motivering

Dit amendement corrigeert een afwijking in richtlijn 95/2/EG door het toegestane niveau SO2
in gerehydrateerd gedroogd fruit te verhogen van 100 mg/kg tot 650 mg/kg. Het huidige 
maximumniveau van 100 mg/kg SO2 voor gerehydrateerd gedroogd fruit voorkomt dat 
gedroogd fruit wordt gebruikt bij de productie van levensmiddelen zoals vruchtencompote in 
blik of ontbijtfruit bereid met vruchtensap - aangezien er geen mechanisme is om het 
verhoogde SO2 niveau te verlagen tot 100 mg/kg en toch nog voor de handel aanvaardbaar 
product te produceren. Het is tegenstrijdig om bij gedroogd fruit een maximumniveau van 
2.000 mg/kg toe te staan, terwijl dit niveau bij verder verwerkt (i.e. gerehydrateerd) fruit op 
slechts 100 mg/kg ligt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer

Amendement 17
BIJLAGE 1, PUNT 3, B (nieuw)

Bijlage III, deel C (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie

E 249

E 250

Kaliumnitriet*

Natriumnitriet*

Vleesproducten

Gesteriliseerde vleesproducten (Fo > 
3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham

Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg

100 mg/kg
uitgedrukt als NaNo2

175 mg/kg als 
restgehalte

175 mg/kg als 
restgehalte

10 mg/kg als 
restgehalte
uitgedrukt als NaNo2

E 251

E 252

Natriumnitraat

Kaliumnitraat

Niet-warmtebehandelde 
vleesproducten

Wiltshire cured bacon and ham

Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg 
uitgedrukt als NaNo3

250 mg/kg als 
restgehalte
250 mg/kg als 
restgehalte

10 mg/kg als 
restgehalte
uitgedrukt als NaNo3
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E 251
E 252

Natriumnitraat
Kaliumnitraat

Harde, halfharde en zachte kaas
Kaasanaloog op basis van 
zuivelproducten

Gepekelde haring en sprot

150 mg/kg in 
kaasmelk

150 mg/kg in 
kaasmelk

500 mg/kg
uitgedrukt als NaNo3

Amendementen van het Parlement

E 249 Kaliumnitriet* Vleesproducten 150 mg/kg

E 250 Natriumnitriet* Gesteriliseerde vleesproducten (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg uitgedrukt 
als NaNo2

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg als 
restgehalte

Dry cured bacon and ham 175 mg/kg als 
restgehalte

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg als 
restgehalte uitgedrukt 
als NaNo2

Rauwe ham, droog-/natgepekeld 50 mg/kg als 
restgehalte

E 251 Natriumnitraat Niet-warmtebehandelde 
vleesproducten

150 mg/kg uitgedrukt 
als NaNo3

E 252 Kaliumnitraat

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg als 
restgehalte

Dry cured bacon and ham 250 mg/kg als 
restgehalte

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg als 
restgehalte uitgedrukt 
als NaNo3

Rauwe ham, droog-/natgepekeld 250 mg/kg als 
restgehalte

Gedroogde worst, minstens vier 100mg/kg als 
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weken gerijpt bij een 
water/eiwitverhouding van <=1,7

restgehalte

E 251
E 252

Natriumnitraat
Kaliumnitraat

Harde, halfharde en zachte kaas
Kaasanaloog op basis van 
zuivelproducten

Gepekelde haring en sprot

150 mg/kg in 
kaasmelk

150 mg/kg in 
kaasmelk

500 mg/kg
uitgedrukt als NaNo3

Or. de

Motivering

Er wordt voorgesteld in het geval van traditionele Duitse producten, droog-/natgepekelde 
rauwe ham zoals ham uit het Zwarte Woud, de huidige regeling (50 mg nitriet/kg resp. 250 
mg nitraat/kg restgehalte in het eindproduct) te handhaven, zoals dit ook bijvoorbeeld bij de 
bijzondere regeling voor producten uit Engeland is gebeurd. Het gebruik van nitraat en 
nitriet draagt volgens de EFSA bij aan de microbiologische veiligheid en zorgt voor de 
traditionele smaak, kleur en antioxidatieve stabiliteit.

Er wordt voorgesteld voor traditionele Duitse gedroogde worst een uitzondering te verlenen 
voor 100 mg nitraat/kg restgehalte in het eindproduct, zoals dit bijvoorbeeld bij de bijzondere 
regeling voor producten uit Engeland is gebeurd. Het gebruik van nitraat en nitriet draagt 
volgens de EFSA bij aan de microbiologische veiligheid en zorgt voor de traditionele smaak,  
kleur en antioxidatieve stabiliteit.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 18
BIJLAGE 1, PUNT 3, B (nieuw)

Bijlage III, deel C (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie

E-num-
mer

Naam Levensmiddel Maximumconcentratie 
die tijdens de 
vervaardiging mag 
worden toegevoegd

E 249

E 250

Kaliumnitriet*

Natriumnitriet*

Vleesproducten

Gesteriliseerde vleesproducten (Fo > 
3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham

150 mg/kg

100 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO2

175 mg/kg als 
restgehalte
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Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

175 mg/kg als 
restgehalte

10 mg/kg als 
restgehalte uitgedrukt 
als NaNO2

E 251

E 252

Natriumnitraat

Kaliumnitraat

Niet-warmtebehandelde 
vleesproducten

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO3

250 mg/kg als 
restgehalte
250 mg/kg als 
restgehalte
10 mg/kg als 
restgehalte uitgedrukt 
als NaNO3

E 251
E 252

Natriumnitraat
Kaliumnitraat

Harde, halfharde en halfzachte kaas

Kaasanaloog op basis van 
zuivelproducten

Gepekelde haring en sprot

150 mg/kg in 
kaasmelk

150 mg/kg in 
kaasmelk
500 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO3’

Amendementen van het Parlement

E-num-
mer

Naam Levensmiddel Maximum 
restgehalte

Maximumconcentratie 
die tijdens de 
vervaardiging mag 
worden toegevoegd
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E 249
E 250

Kaliumnitriet*
Natriumnitriet*

Vleesproducten
Gesteriliseerde 
vleesproducten (Fo 

> 3,00)**

Wiltshire cured 
bacon and ham
Dry cured bacon 
and ham

Cured tongue, 
jellied veal, brisket

100 mg/kg
100 mg/kg

175 mg/kg

175 mg/kg

10 mg/kg; 
uitgedrukt als 
NaNo2

150 mg/kg
100 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO2

E 251
E 252

Natriumnitraat
Kaliumnitraat

Niet-
warmtebehandelde 
vleesproducten

Wiltshire cured 
bacon and ham
Dry cured bacon 
and ham

Cured tongue, 
jellied veal, brisket

100 mg/kg

250 mg/kg

250 mg/kg

10 mg/kg 
uitgedrukt als 
NaNo2

150 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO3

E 251

E 252

Natriumnitraat

Kaliumnitraat

Harde, halfharde en 
halfzachte kaas

Kaasanaloog op 
basis van 
zuivelproducten
Gepekelde haring 
en sprot

50 mg/kg

50 mg/kg

200 mg/kg; 
uitgedrukt als 
NaNo2

150 mg/kg in 
kaasmelk

150 mg/kg in 
kaasmelk

500 mg/kg uitgedrukt 
als NaNO3"

Or. en
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 19
BIJLAGE 1, PUNT 3, B

Bijlage III, deel C (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie

E 249 Kaliumnitriet* Vleesproducten 150 mg/kg

Amendement van het Parlement

E 249 Kaliumnitriet*(1) Vleesproducten 100 mg/kg

(1) Waarden t/m 150 mg/kg kunnen worden vastgesteld voor bijzondere producten, zie 
artikel 5.

Or. da

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet in overeenstemming met het advies van de EFSA van 
2003, op grond waarvan in slechts bepaalde vleesproducten een toegevoegde hoeveelheid van 
150 mg/kg nodig is om de groei van micro-organismen, met inbegrip van Clostridium 
botulinum, te voorkomen. Voor het overgrote deel van de gepekelde vleesproducten is een 
toegevoegde hoeveelheid van 50-100 mg/kg voldoende. Dit amendement differentieert tussen 
de producten, zodat over het algemeen tot 100 mg/kg is toegestaan en nitriet alleen is 
toegestaan in een toegevoegde hoeveelheid van 150 mg/kg voor bepaalde producten indien er 
een echte technische noodzaak bestaat.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 20
BIJLAGE 1, PUNT 3, B

Bijlage III, deel C (Richtlijn 95/2/EG)Tekst van de Commissie

E 249

E 250

Kaliumnitriet*

Natriumnitriet*

Vleesproducten 150 mg/kg

Amendementen van het Parlement

E 249

E 250

Kaliumnitriet* (1)
Natriumnitriet*(1)

Vleesproducten 100 mg/kg
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(1) Waarden t/m 150 mg/kg kunnen worden vastgesteld voor bijzondere producten, zie 
artikel 5.

Or. da

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet in overeenstemming met het advies van de EFSA van 
2003, op grond waarvan in slechts bepaalde vleesproducten een toegevoegde hoeveelheid van 
150 mg/kg nodig is om de groei van micro-organismen, met inbegrip van Clostridium 
botulinum, te voorkomen. Voor het overgrote deel van de gepekelde vleesproducten is een 
toegevoegde hoeveelheid van 50-100 mg/kg voldoende. Dit amendement differentieert tussen 
de producten, zodat over het algemeen tot 100 mg/kg is toegestaan en nitriet alleen is 
toegestaan in een toegevoegde hoeveelheid van 150 mg/kg voor bepaalde producten indien er 
een echte technische noodzaak bestaat.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 21
BIJLAGE 1, PUNT 3, B BIS (nieuw)

Bijlage III, deel C (Richtlijn 95/35/EG)

(b bis) In deel C worden de volgende rijen 
geschrapt:

E 234 Nisine (1) Griesmeel-, tapiocapudding en 
soortgelijke producten

3 mg/kg

Gerijpte kaas en smeltkaas 12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamycine Oppervlaktebehandeling van :

- harde, halfharde en halfzachte 
kaas

- gedroogde, gepekelde worst 1 mg/dm² 
oppervlakte 
(niet aanwezig 
op een diepte 
van 5 mm)

Or. en



AM\567668NL.doc 17/26 PE 357.780v02-00

NL

Motivering

Nisine en natamycine zijn antibiotica. Natamycine wordt gebruikt in de humane geneeskunde 
en resistentie moet absoluut worden voorkomen. In haar mededeling over een communautaire 
strategie tegen antmicrobiële resistentie (COM(2001)0333) kondigt de Commissie aan dat zij 
"de veiligheid van deze stoffen en de noodzaak om ze te gebruiken opnieuw (zal) evalueren". 
Deze hernieuwde evaluatie dient thans plaats te vinden, en zolang de veiligheid van deze 
additieven niet wetenschappelijk is gewaarborgd, moeten zij worden verboden.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 22
BIJLAGE 1, PUNT 3, C BIS (nieuw)
Bijlage III, deel D (Richtlijn 95/2/EG)

(c bis) In deel D wordt de volgende rij 
toegevoegd:

E 319 tert.-butyl 
hydrochinon 
(TBHQ)1

Vetten en oliën hoofdzakelijk zonder 
water 

200 mg/kg 
(uitgedrukt op 
vet)

Emulsies die minder dan 80% vet 
bevatten
Vetemulsies, hoofdzakelijk olie-in-
wateremulsies, met inbegrip van 
gemengde en/of gearomatiseerde 
producten op basis van vetemulsies
Visolie 200 mg/kg
Margarine en soortgelijke producten 200 mg/kg 

(uitgedrukt op 
vet)

Mengsels van margarine en boter
Brood en soortgelijke producten 200 mg/kg 

(uitgedrukt op 
vet)

Banketbakkerswaren
Suikerwaren op basis van cacao, met 
inbegrip van chocolade
Suikerwerk
Snacks op basis van granen
Bevroren vis, visfilets en visproducten, 
met inbegrip van weekdieren, 

200 mg/kg
(uitgedrukt op 
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schaaldieren en stekelhuidigen vet)
Pikante sauzen en kruidenbereidingen 200 mg/kg 

(uitgedrukt op 
vet)

Soep en bouillon
Gedehydrateerd vlees
Sauzen
Verwerkte noten
Etherische oliën 200 mg/kg
Aroma's

1 Alleen of in combinatie met BHA, BHT en propylgallaat.

Or. en

Motivering

Opneming van tert.-butylhydrochinon (TBHQ) als een nieuw antioxidant voor gebruik in 
oliën, vetten en levensmiddelen op een maximumniveau van 200 mg/kg na het positieve advies 
van de EFSA van 12 juli 2004.

TBHQ wordt gebruikt om oliën, vetten en levensmiddelen te beschermen tegen verslechtering 
door oxidatie, waardoor de producten minder snel ranzig worden en langer houdbaar zijn.

TBHQ toont geen verkleuring bij gebruik in aanwezigheid van ijzer en leidt niet tot een 
waarneembare geur of smaak bij toevoeging aan verschillende oliën, vetten en 
levensmiddelen. Het is goed oplosbaar in levensmiddelen, vetten en oliën en kan 
gecombineerd worden met andere bestaande antioxidanten zoals BHA en BHT teneinde zeer 
doeltreffende antioxidantcombinaties te vormen.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 23
BIJLAGE 1, PUNT 4, B

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie

E 968 Erytritol Levensmiddelen in het algemeen 
(uitgezonderd dranken en de in artikel 
2, lid 3, genoemde levensmiddelen)

quantum satis 

Bevroren en diepgevroren 
onbewerkte vis, schaaldieren, 
weekdieren en koppotigen

quantum satis
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Likeur quantum satis
(niet als 
zoetstof)

Amendementen van het Parlement

E 968 Erytritol Levensmiddelen in het algemeen 
(uitgezonderd dranken en de in artikel 
2, lid 3, genoemde levensmiddelen))

quantum satis 

Bevroren en diepgevroren
onbewerkte vis, schaaldieren, 
weekdieren en koppotigen

quantum satis

Likeur quantum satis

Gearomatiseerde niet-alcoholische 
dranken

15 g/l

Dranken op basis van melk 15 g/l
Dranken op basis van koffie en thee,
kruidenthee

15 g/l

Bevroren dranken ("slush drinks") 15 g/l
(niet als 
zoetstof)

Or. es

Motivering

Aangezien erytritol goed verteerd wordt, kan het veilig in niet-alcoholische dranken worden 
gebruikt. In 16 landen buiten de Europese Unie is het gebruik ervan toegestaan tot 35 g/l. Bij 
het hier voorgestelde niveau (15 g/l) zou het gebruik ervan leiden tot een inname van 7,5 g 
erytritol wanneer een halve liter van een drank wordt gedronken. Deze hoeveelheid is 25% 
lager dan de geteste dosis waarbij geen laxerend effect bij volwassenen optreedt; de inname 
werd onder zeer strenge omstandigheden uitgevoerd, namelijk in één enkele dosis, in een 
wateroplossing en op de nuchtere maag. Het tolerantieniveau kan worden vergeleken met de 
inname van een halve liter appelsap, dat in natuurlijke vorm sorbitol bevat met een 
gemiddelde concentratie van 4 g/l (appelsap kan in natuurlijke vorm tot 7g sorbitol per liter 
bevatten).
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 24
BIJLAGE 1, PUNT 4, C

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

Tekst van de Commissie

"E 426 Hemicellulose van soja Dranken op basis van 
zuivelproducten

5 g/l

Voedingssupplementen als 
omschreven in Richtlijn 
2002/46/EG

1,5 g/kg

Geëmulgeerde sauzen 30 g/l

Bakkerijproducten 10 g/kg

Deegwaren 10 g/kg
Rijst 10 g/kg
Verwerkte aardappel- en 
rijstproducten (met inbegrip 
van bevroren, diepgevroren, 
gekoelde en gedroogde 
bewerkte producten)

10 g/kg

Voorgebakken bevroren en 
diepgevroren aardappelen

10 g/kg

Gedehydrateerde, 
geconcentreerde, bevroren en 
diepgevroren eiproducten

10 g/kg

Geleiproducten, met 
uitzondering van 
geleiproducten in minicups

10 g/kg

Aroma's 1,5 g/kg

Amendmenten van het Parlement

"E 426 Hemicellulose van soja Dranken op basis van 
zuivelproducten

5 g/l

Voedingssupplementen als 
omschreven in Richtlijn 
2002/46/EG

1,5 g/kg

Geëmulgeerde sauzen 30 g/l

Bakkerijproducten 10 g/kg
Verwerkte aardappel- en 10 g/kg
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rijstproducten (met inbegrip 
van bevroren, diepgevroren, 
gekoelde en gedroogde 
bewerkte producten)

Voorgebakken bevroren en 
diepgevroren aardappelen

10 g/kg

Gedehydrateerde, 
geconcentreerde, bevroren en 
diepgevroren eiproducten

10 g/kg

Geleiproducten, met 
uitzondering van 
geleiproducten in minicups

10 g/kg

Or. sv

Motivering

Als het gebruik van hemicellulose van soja wordt uitgebreid tot alle voorgestelde 
levensmiddelen, zal dit de mogelijkheden van allergische patiënten bij de keuze van hun 
levensmiddelen ernstig beperken. Dit geldt met name voor basislevensmiddelen zoals rijst en 
deegwaren waarin men niet verwacht resten van allergeen soja aan te treffen. Aan de meeste 
levensmiddelen worden in de verschillende stadia van de voedselproductie aroma's 
toegevoegd, met het risico dat verplichte etikettering vervalt. Er zijn 
levensmiddelenadditieven die in plaats van hemicellulose van soja kunnen worden gebruikt en 
die geen aanleiding geven tot allergische reacties.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 25
BIJLAGE 1, PUNT 4, C

Bijlage IV, E 426, opmerking na de tabel (nieuw) (Richtlijn 95/2/EG)

In geval van hemicellulose van soja 
afkomstig van genetisch gemodificeerde 
sojabonen wordt op het product vermeld: 
"bevat hemicellulose van soja afkomstig 
van genetisch gemodificeerde sojabonen".

Or. en
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 26
BIJLAGE 1, PUNT 4, C BIS (nieuw)

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

(c bis) De volgende rij wordt toegevoegd:

E XXX Zetmeel-
aluminium-
octenyl-
succinaat 
(SAOS)

Bereidingen van vitamines en 
nutriënten voor gebruik in 
voedingssupplementen voor 
dieetvoeding 

Quantum satis

Or. en

Motivering

Opneming van zetmeelaluminiumoctenylsuccinaat (SAOS) als antiklontermiddel voor gebruik 
in bereidingen van vitamines en nutriënten voor gebruik in levensmiddelen in bijlage IV van 
richtlijn 1995/2/EG, na een positief advies van het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding (SCF).

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 27
BIJLAGE 1, PUNT 4, C BIS (nieuw)

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

(c bis) De volgende rijen worden 
geschrapt:

E 520 Aluminiumsulfaat Eiwit 30 mg/kg
E 521 Aluminiumnatrium-

sulfaat
Gekonfijte, 
uitgekristalliseerde en 
geglaceerde vruchten en 
groenten

200 mg/kg
alleen of in 
combinatie 
uitgedrukt als 
aluminium

E 522 Aluminiumkalium-
sulfaat

E 523 Aluminiumammonium-
sulfaat

Or. en
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Motivering

Deze levensmiddelenadditieven geven aluminium vrij, hetgeen kan leiden tot vergiftiging en 
kan bijdragen tot de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met bepaalde nierziekten kan 
aluminium zich in het organisme ophopen. Deze additieven moeten derhalve worden 
verboden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 28
BIJLAGE 1, PUNT 4, C quinquies (nieuw)

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

(c quinquies) De volgende rij wordt 
geschrapt:

E 541 Natrium-
aluminiumfosfaat, 
zuur

Banketbakkerswaren 
(uitsluitend scones en 
kapselgebak)

1 g/kg 
uitgedrukt als 
aluminium

Or. en

Motivering

Deze levensmiddelenadditieven geven aluminium vrij, hetgeen kan leiden tot vergiftiging en 
kan bijdragen tot de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met bepaalde nierziekten kan 
aluminium zich in het organisme ophopen. Deze additieven moeten derhalve worden 
verboden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 29
BIJLAGE 1, PUNT 4, C quater (nieuw)

Bijlage IV (Richtlijn 95/2/EG)

(c quater) De volgende rijen worden geschrapt: 

E 620 
E 621
E 622

Glutaminezuur
Mononatriumglutamaat
Monokaliumglutamaat

Levensmiddelen in het 
algemeen (behalve de in 
artikel 2, lid 3 genoemde)

10 g/kg 
alleen of in 
combinatie
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E 623
E 624
E 625

Calciumdiglutamaat
Monoammoniumglutamaat
Magnesiumdiglutamaat

Pikante sauzen en 
kruidenbereidingen

quantum 
satis

Or. en

Motivering

Deze smaakverbeteraars kunnen in sommige gevallen leiden tot symptomen m.b.t. het 
zenuwstelsel (verminderde gevoeligheid in nek, armen en rug) en een onregelmatige hartslag. 
Bij dierproeven leidden zij tot verstoring van de voortplanting bij ratten. Ook worden 
problemen gemeld bij astmapatiënten.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 30
BIJLAGE II, B bis (nieuw)

Bijlage (Richtlijn 94/35/EG)

(b bis) Bij E 950 onder "Niet-alcoholische dranken" wordt het volgende toegevoegd:
"E 950 Acesulfaam-

K
- Dranken op basis van water die 
zijn afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaren

250 mg/l"

Or. en

Motivering

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaren, worden 
zowel met suikers als met zoetstoffen geproduceerd om te voldoen aan de speciale eisen met 
betrekking tot de samenstelling. De bestaande situatie leidt er echter toe dat meer zoetstoffen 
worden toegevoegd dan noodzakelijk is voor een optimale smaak, hetgeen resulteert in een 
product dat sportbeoefenaren te zoet vinden. Deze wijziging zou de producenten in staat 
stellen minder zoetstof te gebruiken bij de vervaardiging van deze producten zodat de 
consument deze beter accepteert.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 31
BIJLAGE II, B ter (nieuw)

Bijlage (Richtlijn 94/35/EG)
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(b ter) Bij E 951 onder "Niet-alcoholische 
dranken" wordt het volgende toegevoegd:

"E 951 Aspartaam - Dranken op basis van water die 
zijn afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaren

400 mg/l"

Or. en

Motivering

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaren, worden 
zowel met suikers als met zoetstoffen geproduceerd om te voldoen aan de speciale eisen met 
betrekking tot de samenstelling. De bestaande situatie leidt er echter toe dat meer zoetstoffen 
worden toegevoegd dan noodzakelijk is voor een optimale smaak, hetgeen resulteert in een 
product dat sportbeoefenaren te zoet vinden. Deze wijziging zou de producenten in staat 
stellen minder zoetstof te gebruiken bij de vervaardiging van deze producten zodat de 
consument deze beter accepteert.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 32
BIJLAGE II, B bis (nieuw)

Bijlage (Richtlijn 94/35/EG)

b bis) Alle rijen betreffende het gebruik van 
E 952 (cyclaamzuur en Na- en Ca-zouten 
ervan) worden uit de bijlage geschrapt.

Or. en

Motivering

Cyclaamzuur, dat niet is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA, blijkt te leiden tot een 
verlaging van de testosteronspiegel en tot atrofie van de testikels bij ratten. Vermoed wordt 
dat deze stof kankerverwekkend is, terwijl de aanvaardbare dagelijkse inname van 7 mg/kg 
gemakkelijk kan worden overschreden, aangezien deze stof in verschillende frisdranken en 
andere producten aanwezig is.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 33
BIJLAGE II, B quater (nieuw)
Bijlage (Richtlijn 94/35/EG)
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(b quater) Bij E 955 onder "Niet-alcoholische dranken" wordt het volgende toegevoegd:
"E 955 Sucralose - Dranken op basis van water die 

zijn afgestemd op grote 
spierinspanning, vooral voor 
sportbeoefenaren

250 mg/l"

Or. en

Motivering

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaren, worden 
zowel met suikers als met zoetstoffen geproduceerd om te voldoen aan de speciale eisen met 
betrekking tot de samenstelling. De bestaande situatie leidt er echter toe dat meer zoetstoffen 
worden toegevoegd dan noodzakelijk is voor een optimale smaak, hetgeen resulteert in een 
product dat sportbeoefenaren te zoet vinden. Deze wijziging zou de producenten in staat 
stellen minder zoetstof te gebruiken bij de vervaardiging van deze producten zodat de 
consument deze beter accepteert.
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