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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 26
Overweging 3

(3) Deze verordening vervangt de 
bestaande richtlijnen en beschikkingen 
inzake levensmiddelenadditieven die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt, 
om de doeltreffende werking van de 
interne markt en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en van de belangen van de consument te 
waarborgen door allesomvattende en 
gestroomlijnde procedures.

(3) Deze verordening vervangt de 
bestaande richtlijnen en beschikkingen 
inzake levensmiddelenadditieven die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt, 
om de doeltreffende werking van de 
interne markt en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en het milieu en van de belangen van de 
consument, met inbegrip van personen die 
bepaalde stoffen niet verdragen, te 
waarborgen door allesomvattende en 
gestroomlijnde procedures.

Or. en

Motivering

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kwetsbare groepen en aan personen die aan 
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allergieën lijden. De meerderheid van hen moet in normale winkels gekocht voedsel kunnen 
eten, en zij moeten niet gedwongen op speciale dieetvoeding zijn aangewezen. Een van de 
criteria voor goedkeuring krachtens deze verordening moet derhalve zijn dat door de stof of 
het gebruik ervan de voor allergielijders beschikbare sortering in voedingsmiddelen niet
kleiner wordt. "De term "niet verdragen" is veelomvattender dan "allergisch", omdat 
daaronder zowel de personen vallen die bepaalde additieven slecht verteren als de personen
die een specifieke allergische reactie op bepaalde stoffen hebben.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 27
Overweging 7

(7) Levensmiddelenadditieven mogen 
slechts worden goedgekeurd en gebruikt 
indien zij aan de criteria van deze 
verordening voldoen. Het gebruik van 
levensmiddelenadditieven moet veilig zijn, 
moet om technologische redenen 
noodzakelijk zijn, mag de consument niet 
misleiden en moet een voordeel hebben voor 
de consument. 

(7) Levensmiddelenadditieven mogen 
slechts worden goedgekeurd en gebruikt 
indien zij aan de criteria van deze
verordening voldoen. Het gebruik van 
levensmiddelenadditieven moet veilig zijn, 
moet om technologische redenen 
noodzakelijk zijn, mag de consument niet 
misleiden en moet een voordeel hebben voor 
de consument. Misleiding van de 
consument omvat, maar blijft niet beperkt 
tot onderwerpen die verband houden met de 
kwaliteit van de gebruikte ingrediënten, de 
natuurlijkheid van een product of het 
productieproces, de voedingskwaliteit ervan 
en de hoeveelheid groenten en fruit die het 
bevat.

Or. en

Motivering

Nodig om het gemeenschappelijke begrip van de betekenis van de woorden "de consument 
misleiden" te bevorderen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 28
Overweging 7 alinea 1 bis (nieuw)

Misleiding van de consument omvat o.a de 
versheid en de kwaliteit van de gebruikte 
ingrediënten, de natuurlijkheid van het 
product of van het productieproces, of de 
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voedingskwaliteit van het product.

Or. de

Motivering

Deze niet volledige lijst moet het begrip "misleiding" concreter maken.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 29
Overweging 8

(8) Levensmiddelenadditieven moeten te 
allen tijde aan de goedgekeurde specificaties 
voldoen. De specificaties omvatten de 
nodige informatie om het 
levensmiddelenadditief en de oorsprong 
ervan adequaat te identificeren, alsook een 
omschrijving van de aanvaardbare 
zuiverheidscriteria. De specificaties die 
eerder zijn vastgesteld bij Richtlijn 
95/31/EG van de Commissie van 5 juli 1995 
tot vaststelling van specifieke 
zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt, 
Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 
26 juli 1995 houdende vaststelling van 
bijzondere zuiverheidseisen voor 
kleurstoffen die in levensmiddelen mogen 
worden gebruikt en Richtlijn 96/77/EG van 
de Commissie van 2 december 1996 tot 
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen 
voor levensmiddelenadditieven met 
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 
moeten worden gehandhaafd totdat de 
desbetreffende additieven in de bijlagen bij 
deze verordening zijn opgenomen. Dan 
moeten de specificaties voor die additieven 
in een verordening worden vastgesteld. Die 
specificaties moeten rechtstreeks betrekking 
hebben op de additieven die in de 
communautaire lijsten in de bijlagen bij deze 
verordening zijn opgenomen. Gezien de 
complexiteit van die specificaties mogen zij 
echter niet als dusdanig in die 

(8) Levensmiddelenadditieven moeten aan 
de goedgekeurde specificaties voldoen. De 
specificaties omvatten de nodige informatie 
om het levensmiddelenadditief en de 
oorsprong ervan adequaat te identificeren, 
alsook een omschrijving van de 
aanvaardbare zuiverheidscriteria. De 
specificaties die eerder zijn vastgesteld bij 
Richtlijn 95/31/EG van de Commissie van 5 
juli 1995 tot vaststelling van specifieke 
zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt 
Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 
26 juli 1995 houdende vaststelling van 
bijzondere zuiverheidseisen voor 
kleurstoffen die in levensmiddelen mogen 
worden gebruikt en Richtlijn 96/77/EG van 
de Commissie van 2 december 1996 tot 
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen 
voor levensmiddelenadditieven met 
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 
moeten worden gehandhaafd totdat de 
desbetreffende additieven in de bijlagen bij 
deze verordening zijn opgenomen. Dan 
moeten de specificaties voor die additieven 
in een verordening worden vastgesteld. Die 
specificaties moeten rechtstreeks betrekking 
hebben op de additieven die in de 
communautaire lijsten in de bijlagen bij deze 
verordening zijn opgenomen. Gezien de 
complexiteit van die specificaties mogen zij 
echter niet als dusdanig in die 
communautaire lijsten worden opgenomen, 
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communautaire lijsten worden opgenomen, 
maar moeten zij duidelijkheidshalve in een 
of meer afzonderlijke verordeningen worden 
vastgesteld.

maar moeten zij duidelijkheidshalve in een 
of meer afzonderlijke verordeningen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De woorden "te allen tijde" moeten worden geschrapt omdat voedseladditieven, nadat zij zijn 
opgelost of met andere additieven of ingrediënten zijn gemengd, niet langer in alle aspecten 
conform kunnen zijn aan de vastgestelde specificaties, zoals wat betreft het watergehalte.  

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 30
Overweging 8

(8) Levensmiddelenadditieven moeten te 
allen tijde aan de goedgekeurde specificaties 
voldoen. De specificaties omvatten de 
nodige informatie om het 
levensmiddelenadditief en de oorsprong 
ervan adequaat te identificeren, alsook een 
omschrijving van de aanvaardbare 
zuiverheidscriteria. De specificaties die 
eerder zijn vastgesteld bij Richtlijn 
95/31/EG van de Commissie van 5 juli 1995 
tot vaststelling van specifieke 
zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt, 
Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 
26 juli 1995 houdende vaststelling van 
bijzondere zuiverheidseisen voor 
kleurstoffen die in levensmiddelen mogen 
worden gebruikt en Richtlijn 96/77/EG van 
de Commissie van 2 december 1996 tot 
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen 
voor levensmiddelenadditieven met 
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 
moeten worden gehandhaafd totdat de 
desbetreffende additieven in de bijlagen bij 
deze verordening zijn opgenomen. Dan 
moeten de specificaties voor die additieven 
in een verordening worden vastgesteld. Die 
specificaties moeten rechtstreeks betrekking 

(8) Levensmiddelenadditieven moeten aan 
de goedgekeurde specificaties voldoen. De 
specificaties omvatten de nodige informatie 
om het levensmiddelenadditief en de 
oorsprong ervan adequaat te identificeren, 
alsook een omschrijving van de 
aanvaardbare zuiverheidscriteria. De 
specificaties die eerder zijn vastgesteld bij 
Richtlijn 95/31/EG van de Commissie van 5 
juli 1995 tot vaststelling van specifieke 
zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt 
Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 
26 juli 1995 houdende vaststelling van 
bijzondere zuiverheidseisen voor 
kleurstoffen die in levensmiddelen mogen 
worden gebruikt en Richtlijn 96/77/EG van 
de Commissie van 2 december 1996 tot 
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen 
voor levensmiddelenadditieven met 
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 
moeten worden gehandhaafd totdat de 
desbetreffende additieven in de bijlagen bij 
deze verordening zijn opgenomen. Dan 
moeten de specificaties voor die additieven 
in een verordening worden vastgesteld. Die 
specificaties moeten rechtstreeks betrekking 
hebben op de additieven die in de 



AM\656334NL.doc 5/65 PE 386.367v01-00

NL

hebben op de additieven die in de 
communautaire lijsten in de bijlagen bij deze
verordening zijn opgenomen. Gezien de 
complexiteit van die specificaties mogen zij 
echter niet als dusdanig in die 
communautaire lijsten worden opgenomen, 
maar moeten zij duidelijkheidshalve in een 
of meer afzonderlijke verordeningen worden 
vastgesteld.

communautaire lijsten in de bijlagen bij deze 
verordening zijn opgenomen. Gezien de 
complexiteit van die specificaties mogen zij 
echter niet als dusdanig in die
communautaire lijsten worden opgenomen, 
maar moeten zij duidelijkheidshalve in een 
of meer afzonderlijke verordeningen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De woorden "te allen tijde" moeten worden geschrapt omdat voedseladditieven, nadat zij zijn 
opgelost of met andere additieven of ingrediënten zijn gemengd, niet langer in alle aspecten 
conform kunnen zijn aan de vastgestelde specificaties, zoals wat betreft het watergehalte.  

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 31
Overweging 12

(12) Een levensmiddelenadditief dat binnen 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders valt, moet overeenkomstig die 
verordening worden toegelaten alvorens het 
overeenkomstig deze verordening kan 
worden goedgekeurd.

(12) Een levensmiddelenadditief dat binnen 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders valt, moet overeenkomstig die 
verordening alswel als overeenkomstig deze 
verordening worden toegelaten.

Or. en

Motivering

De bedoeling was dat, krachtens verordening (EG) nr.1829/2003, een "one-door-one-key" 
procedure voor de goedkeuring van van genetische gemodificeerde organismen afgeleide 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten zou worden aangenomen. De vereisten waaraan 
een van genetisch gemodificeerde organismen afgeleid voedseladditief moet voldoen om te 
worden goedgekeurd in overeenstemming met verordening 1829/2003 voordat het kan 
worden beoordeeld om te worden opgenomen in de Bijlagen II en III van de voorgestelde 
richtlijn voedseladditieven, lijken in strijd te zijn met deze aanpak en kunnen tot gevolg 
hebben dat het voedseladditief twee verschillende toelatingsprocedures moet ondergaan. Dit 
zou erg veel bureaucratische rompslomp met zich meebrengen en tot vertragingen leiden.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 32
Overweging 12

(12) Een levensmiddelenadditief dat binnen 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders valt, moet overeenkomstig die 
verordening worden toegelaten alvorens het 
overeenkomstig deze verordening kan 
worden goedgekeurd.

(12) Een levensmiddelenadditief dat binnen 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders valt, moet overeenkomstig die 
verordening alswel als overeenkomstig deze 
verordening worden toegelaten .

Or. en

Motivering

De bedoeling was dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr.1829/2003, één "one-door-one-
key" procedure voor de goedkeuring van van genetische gemodificeerde organismen 
afgeleide voedingsmiddelen en voedselingrediënten zou worden aangenomen. De vereisten 
waaraan een van genetisch gemodificeerde organismen afgeleid voedseladditief moet voldoen 
om te worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening 1829/2003 voordat het kan 
worden beoordeeld om te worden opgenomen in de Bijlagen II en III van de onderhavige 
voorgestelde richtlijn voedseladditieven, lijken in strijd te zijn met deze aanpak en kunnen tot 
gevolg hebben dat het voedseladditief twee verschillende toelatingsprocedures moet 
ondergaan. Dit zou erg veel bureaucratische rompslomp met zich meebrengen en tot 
vertragingen leiden.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 33
Artikel 1, letter b)

b) de gebruiksvoorwaarden voor 
levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen, in 
levensmiddelenadditieven en in 
voedingsenzymen;

b) de gebruiksvoorwaarden voor 
levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen, met inbegrip van
levensmiddelenadditieven en  
voedingsenzymen overeenkomstig 
Verordening (EG) XY/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's overeenkomstig 
verordening (EG) XY/2006 van het 
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Europees Parlement en de Raad 
betreffende aroma's en bepaalde 
levensmiddelenadditieven met aroma-
eigenschappen;

Or. de

Motivering

Onderhavige verordening moet betrekking hebben op het volledige 
levensmiddelenadditievenpakket. Daarvoor zijn extra correcties vereist.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 34
Artikel 1, letter b)

b) de gebruiksvoorwaarden voor 
levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen, in 
levensmiddelenadditieven en in 
voedingsenzymen;

b) de gebruiksvoorwaarden voor 
levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen, in 
levensmiddelenadditieven en in 
voedingsenzymen en in
levensmiddelenaroma's;

Or. en

Motivering

De Commissie en de lidstaten hebben blijkbaar overeenstemming bereikt over de expliciete 
opname in Bijlage III van additieven die worden gebruikt in levensmiddelenaroma's, omwille 
van de samenhang bij de toepassing van de regels voor "additieven in additieven". [Aroma's 
vallen nu onder "levensmiddelen" en worden gespecificeerd onder Definities - Artikel 3: "(ii) 
levensmiddelen, gedroogd of in geconcentreerde vorm, waaronder aroma’s..]". De regels die 
van toepassing zijn op additieven die worden gebruikt in additieven, enzymen en aroma's 
moeten coherent zijn en er dient te worden gezorgd voor een consequente aanpassing van de 
bepalingen op dit gebied in de totale tekst als deze regels worden afgeleid van de bestaande 
bepalingen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 35
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Levensmiddelen die additieven bevatten die 
niet voldoen aan deze verordening, worden 
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niet op de markt gebracht.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt expliciet wat al impliciet in het voorstel aanwezig was maar wat in de huidige 
tekst nog niet duidelijk naar voren was gebracht. Als levensmiddelen additieven bevatten die 
niet voldoen aan de vereisten van deze verordening, dan worden zij niet tot de markt 
toegelaten.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 36
Artikel 2, lid 2, letter b)

b) stoffen die voor de bescherming van 
planten en plantaardige producten worden 
gebruikt overeenkomstig de communautaire 
fytosanitaire voorschriften;

b) stoffen die voor de bescherming van 
planten en plantaardige producten worden 
gebruikt overeenkomstig de communautaire 
fytosanitaire voorschriften, tenzij zij in het 
eindproduct aanwezig blijven;

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 37
Artikel 2, lid 2, letter b)

b) stoffen die voor de bescherming van 
planten en plantaardige producten worden 
gebruikt overeenkomstig de communautaire 
fytosanitaire voorschriften;

b) stoffen die voor de bescherming van 
planten en plantaardige producten worden 
gebruikt overeenkomstig de communautaire 
fytosanitaire voorschriften, met uitzondering 
van producten die gewassen na de oogst 
beschermen en worden gebruikt als 
conserveringsmiddelen;

Or. en

Motivering

Pesticiden voor gebruik na de oogst zoals methylcyclopropene (1-MCP) dat wordt gebruikt 
voor de conservering van fruit en groenten(voornamelijk appels) vallen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 38
Artikel 2, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) microbiële culturen die worden 
gebruikt bij de productie van 
voedingmiddelen en die 
levensmiddelenadditieven kunnen 
produceren maar niet specifiek worden 
gebruikt om deze te produceren.

Or. en

Motivering

1. Om samenhang aan te brengen met het voorstel voor een verordening betreffende 
voedingsenzymen(COM(2006)0425 def. Artikel 2, lid 4) en om de verordeningen in het 
toelatingspakket (COM(2006)0423 def) te harmoniseren, moeten de microbiële culturen 
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van het voorstel voor een verordening.

2. Microbiële culturen die worden gebruikt om gefermenteerde producten te produceren (bijv. 
joghurt, kaas, worsten, zuurkool) moeten niet worden gezien als enzymen of additieven, 
hoewel zij - van nature - in staat zijn die te produceren. De aanwezigheid van deze additieven 
die eigenlijk door het gistingsproces gedurende de productie van het voedingsmiddel worden 
aangemaakt, heeft in eerste instantie geen technologische functie in zich. Dit zal discussies 
per geval en wettelijke onzekerheid voorkomen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 39
Artikel 2, lid 5

5. Zo nodig kan volgens de procedure van 
artikel 28, lid 2, worden bepaald of een 
bepaalde stof al dan niet binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt. 

5. Zo nodig kan volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 28, lid 2 bis, worden bepaald of een 
bepaalde stof al dan niet binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt. 

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 40
Artikel 3, lid 2, letter a), inleidende formule

a) “levensmiddelenadditief”: elke stof, met 
of zonder voedingswaarde, die op zichzelf 
gewoonlijk niet als voedsel wordt 
geconsumeerd en gewoonlijk niet als 
kenmerkend voedselingrediënt wordt 
gebruikt, en die voor technologische 
doeleinden bij het vervaardigen, verwerken, 
bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren 
of opslaan van levensmiddelen bewust aan 
deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met 
als gevolg of redelijkerwijs te verwachten 
gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, 
direct of indirect, een bestanddeel van die 
levensmiddelen worden; 
worden echter niet als 
levensmiddelenadditieven beschouwd: 

a) “levensmiddelenadditief”: elke stof, met 
of zonder voedingswaarde, die op zichzelf 
gewoonlijk niet als voedsel wordt 
geconsumeerd en gewoonlijk niet als 
kenmerkend voedselingrediënt wordt 
gebruikt, en die voor technologische 
doeleinden bij het vervaardigen, verwerken, 
bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren 
of opslaan van levensmiddelen bewust aan 
deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met 
als gevolg of redelijkerwijs te verwachten 
gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, 
direct of indirect, een bestanddeel van die 
levensmiddelen worden; 
niet als levensmiddelenadditieven worden
beschouwd: 

Or. en

Motivering

De in de lijst van lid 2, sub a) opgesomde stoffen zijn voedselingrediënten die geen 
levensmiddelenadditieven zijn. Het woord "echter" moet worden geschrapt om verwarring te 
vermijden en te voorkomen dat een van deze stoffen kan worden beschouwd als een 
levensmiddelennadditief.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 41
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (i)

(i) levensmiddelen die monosachariden, 
disachariden of oligosachariden bevatten en 
die om hun zoetkracht worden gebruikt;

(i) monosachariden, disachariden of 
oligosachariden en levensmiddelen die deze 
bevatten en die om hun zoetkracht worden 
gebruikt;

Or. en
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Motivering

Omdat mono- en disarchariden(en in beperkte mate) oligosachariden,  zoetkracht bezitten 
moet de uitsluiting ervan rechtstreeks van toepassing zijn op de stoffen zelf en niet op de 
levensmiddelen die deze stoffen bevatten. Het is daarom een logische gevolgtrekking dat 
levensmiddelen die deze stoffen bevatten niet als levensmiddelenadditieven kunnen worden 
beschouwd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 42
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (i)

(i) levensmiddelen die monosachariden, 
disachariden of oligosachariden bevatten en 
die om hun zoetkracht worden gebruikt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 43
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (i)

(i) levensmiddelen die monosachariden, 
disachariden of oligosachariden bevatten en 
die om hun zoetkracht worden gebruikt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 44
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (ii)

(ii) levensmiddelen, gedroogd of in 
geconcentreerde vorm, waaronder aroma’s, 

(ii) levensmiddelen, gedroogd of in 
geconcentreerde vorm, waaronder aroma’s, 
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die wegens hun aromatische, smaakgevende 
of voedingseigenschappen en, in tweede 
instantie, wegens de kleurende 
eigenschappen, voor de vervaardiging van 
samengestelde levensmiddelen worden 
gebruikt;

die wegens hun aromatische, smaakgevende 
of voedingseigenschappen en, in tweede 
instantie, wegens de kleurende 
eigenschappen en een bijkomende 
technologische functie, voor de 
vervaardiging van samengestelde 
levensmiddelen worden gebruikt;

Or. de

Motivering

In deze context is niet alleen een kleurende eigenschap, maar ook elke technologische functie 
zoals bijvoorbeeld een antioxiderende werking van belang. Bovendien zijn de technologische 
functies, bijv. in het geval van de kleurende levensmiddelen, niet alleen maar bijwerkingen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 45
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (ii)

(ii) levensmiddelen, gedroogd of in 
geconcentreerde vorm, waaronder aroma’s, 
die wegens hun aromatische, smaakgevende 
of voedingseigenschappen en, in tweede 
instantie, wegens de kleurende 
eigenschappen, voor de vervaardiging van 
samengestelde levensmiddelen worden 
gebruikt;

(ii) levensmiddelen, gedroogd of in 
geconcentreerde vorm, waaronder aroma’s, 
die wegens hun aromatische, smaakgevende 
of voedingseigenschappen en, in tweede 
instantie, wegens bijvoorbeeld de kleurende 
eigenschappen, voor de vervaardiging van 
samengestelde levensmiddelen worden 
gebruikt;

Or. en

Motivering

Deze alinea betreft voedingsmiddelen die vaak worden gebruikt niet voor hun aromatische, 
smaakgevende of voedingseigenschappen maar voor andere bijkomende eigenschappen zoals 
kleurende eigenschappen; wij stellen daarom voor de kleurende eigenschap als voorbeeld te 
vermelden.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 46
Artikel 3, lid 2, letter a), punt (viii)

(viii) bloedplasma, voedingsgelatine, (viii) bloedplasma, bloedeiwitten, 
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eiwithydrolysaten en zouten daarvan, 
melkeiwit en gluten; 

voedingsgelatine, eiwithydrolysaten en 
zouten daarvan, melkeiwit en gluten; 

Or. en

Motivering

Bloedeiwitten moeten aan deze lijst worden toegevoegd. Bloedplasma was het eerste 
bloedbestanddeel of bloedeiwit dat in levensmiddelen werd gebruikt. Ondertussen zijn er 
bloedbestanddelen/bloedeiwitten ontwikkeld met soortgelijke toepassingen als de in de lijst 
van artikel 3, lid 2, sub a), (vii)genoemde eiwitten.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 47
Artikel 3, lid 2, letter e), punten (i) en (ii)

(i) toegevoegde monosachariden, 
disachariden of oligosachariden; of

(i) toegevoegde monosachariden of
disachariden; of

(ii) levensmiddelen die monosachariden, 
disachariden of oligosachariden bevatten en 
die om hun zoetkracht worden gebruikt; 

(ii) levensmiddelen die monosachariden of
disachariden bevatten en die om hun 
zoetkracht worden gebruikt; 

Or. en

Motivering

Om samenhang te creëren met Richtlijn 94/35 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen 
worden gebruik, richtlijn 90/496 inzake de voedingswaardenetikettering en Verordening 
1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, moeten in de 
definitie van voedsel zonder toegevoegde suiker alleen mono- of disacchariden worden 
vermeld. Verwijzingen naar oligosachariden moeten daarom worden geschrapt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 48
Artikel 3, lid 2, letter f)

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 30% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 25% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;



PE 386.367v01-00 14/65 AM\656334NL.doc

NL

Or. de

Motivering

In de Codex Alimentarius wordt een vermindering met 25% van het energiegehalte geëist. 
Omdat tot nu toe de bestaande verschillen steeds weer tot handelsbelemmeringen hebben 
geleid, is de wijziging noodzakelijk.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 49
Artikel 3, lid 2, letter f)

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 30% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 25% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

Or. pl

Motivering

De eis dat de verbrandingswaarde van een levensmiddel met tenminste 30% moet worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat het kan worden ingedeeld als "levensmiddel met 
verminderde verbrandingswaarde" is lastig na te komen en niet in overeenstemming met 
internationale normen, d.w.z. de Codex Alimentarius. Als aan de drempel van 30% wordt 
vastgehouden, betekent dit een obstakel voor de innovatie op het gebied van levensmiddelen 
met verminderde verbrandingswaarde, wat jammer zou zijn in het licht van de zorgen die men 
zich tegenwoordig maakt met betrekking tot de zwaarlijvigheid. Het is niet in 
overeenstemming met het huidige algemene beleid dat erin bestaat levensmiddelen om te 
vormen zodat gezondere mogelijkheden worden geboden, en daaronder vallen ook 
levensmiddelen met verminderde verbrandingswaarde. De drempel moet worden gewijzigd in
25% in overeenstemming met de internationaal overeengekomen richtlijnen van de Codex 
Alimentarius. 

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 50
Artikel 3, lid 2, letter f)

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
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waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 30% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 25% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

Or. en

Motivering

De eis dat de verbrandingswaarde van een levensmiddel met tenminste 30% moet worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat het kan worden ingedeeld als "levensmiddel met 
verminderde verbrandingswaarde" is lastig na te komen en niet in overeenstemming met 
internationale normen, d.w.z. de Codex Alimentarius. Als aan de drempel van 30% wordt 
vastgehouden, betekent dit een obstakel voor de innovatie op het gebied van levensmiddelen 
met verminderde verbrandingswaarde, wat jammer zou zijn in het licht van de zorgen die men 
zich tegenwoordig maakt met betrekking tot de zwaarlijvigheid. Het is niet in 
overeenstemming met het huidige algemene beleid dat erin bestaat levensmiddelen om te 
vormen zodat gezondere mogelijkheden worden geboden, en daaronder vallen ook 
levensmiddelen met verminderde verbrandingswaarde. De drempel moet worden gewijzigd in 
25% in overeenstemming met de internationaal overeengekomen richtlijnen van de Codex 
Alimentarius. 

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 51
Artikel 3, lid 2, letter f)

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 30% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

f) “levensmiddel met verminderde 
verbrandingswaarde”: een levensmiddel 
waarvan de verbrandingswaarde met ten 
minste 25% is verminderd ten opzichte van 
het oorspronkelijke levensmiddel of een 
soortgelijk product;

Or. en

Motivering

Deze wijziging maakt de weg vrij naar harmonisatie met internationale normen. Krachtens de 
norm van de Codex kan "verminderde verbrandingswaarde" worden geclaimed als er sprake 
is van een vermindering van de verbrandingswaarde van 25%. Aangezien de grens in dit 
voorstel gaat over de voorwaarde waaraan moet worden voldaan om zoetstoffen te gebruiken, 
zou een wijziging hier de weg vrijmaken voor een aanpassing van de EU aan de 
Codexnormen inzake voedingsclaims.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 52
Artikel 3, lid 2, letter g)

g) “tafelzoetstof”: bereiding van toegelaten 
zoetstoffen die eventueel andere 
levensmiddelenadditieven en/of 
voedselingrediënten kan bevatten en die 
bestemd is om als vervangingsmiddel voor 
suiker aan de eindverbruiker te worden 
verkocht.

g) “tafelzoetstof”: bereiding van toegelaten 
zoetstoffen die eventueel andere 
levensmiddelenadditieven en/of 
voedselingrediënten kan bevatten en die 
bestemd is om als vervangingsmiddel voor 
suikers aan de eindverbruiker te worden 
verkocht.

Or. en

Motivering

In de definitie moet "suikers" worden vermeld in plaats van "suiker" omdat "suiker"(d.w.z. 
sucrose) niet het enige voedzame koolhydraat is met zoetkracht.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 53
Artikel 3, lid 2, letter g bis) (nieuw)

g bis) "suikerarme levensmiddelen": een 
levensmiddel waarin het totale gehalte aan 
monosachariden en disachariden met ten 
minste 30% is verminderd ten opzichte van 
een soortgelijk product.

Or. en

Motivering

1. Om samenhang te creëren met Verordening 1924/2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims; overeenkomstig verordening 1924/2006 kunnen de 
"verminderingsclaims" worden aangewend als het gehalte van een bepaalde voedingsstof
(met name vet of suiker) verminderd is met tenminste 30% ten opzichte van een soortgelijk 
product.
2. Om rechtszekerheid te scheppen moet in deze wetgeving een definitie van "suikerarme 
levensmiddelen" worden opgenomen.
3. De verwijzing naar monosachariden en disachariden in deze definitie sluit aan bij artikel 2, 
letter e), punten (i) en (ii) en moet ook hier worden gebruikt om elke foute interpretatie van 
het woord "suikers" te voorkomen.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 54
Artikel 3, lid 2, letter g ter) (nieuw)

g ter) "Quantum satis": wanneer voor een 
levensmiddelenadditief geen 
maximumhoeveelheid is vastgesteld. 
Additieven dienen echter toegepast te 
worden overeenkomstig goede 
productiemethoden, in hoeveelheden die 
niet groter zijn dan voor het beoogde doel 
nodig is en op voorwaarde dat de 
consument niet wordt misleid1.
1Aangepaste definitie van artikel 2, lid 5 van 

Richtlijn 94/35/EG (zoetstoffen)

Or. en

Motivering

Quantum satis: voor "quantum satis, waarnaar wordt verwezen in artikel 10, lid 2, moet in dit 
artikel tezamen met de andere definities een definitie worden opgenomen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 55
Artikel 4, lid 1

1. Alleen levensmiddelenadditieven die in de 
communautaire lijst in bijlage II zijn 
opgenomen, mogen als zodanig in de handel 
worden gebracht en worden gebruikt in 
levensmiddelen, met inbegrip van voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/398/EEG vallen. 

1. Alleen levensmiddelenadditieven die in de 
communautaire lijst in bijlage II zijn 
opgenomen, mogen als zodanig in de handel 
worden gebracht en worden gebruikt in 
levensmiddelen voor de daar vermelde en 
opgesomde aanwendingen. 

Or. de

Motivering

De in Richtlijn nr. 95/2/EG voorgeschreven aanwending voor een bepaald doel van 
additieven moet ook in de nieuwe verordening worden vastgelegd om misbruik en 
rechtsonzekerheden te voorkomen.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 56
Artikel 4, lid 5

5. Levensmiddelenadditieven moeten altijd
voldoen aan de specificaties als bedoeld in 
artikel 12. 

5. Levensmiddelenadditieven moeten 
voldoen aan de specificaties als bedoeld in 
artikel 12. 

Or. en

Motivering

Het woord "altijd" moet worden geschrapt omdat levensmiddelenadditieven na te zijn 
opgelost of te zijn vermengd met andere additieven of ingrediënten niet langer in alle 
aspecten kunnen voldoen aan de vastgestelde specificatie (bijvoorbeeld met betrekking tot het 
watergehalte)

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 57
Artikel 4, lid 5

5. Levensmiddelenadditieven moeten altijd 
voldoen aan de specificaties als bedoeld in 
artikel 12. 

5. Levensmiddelenadditieven moeten 
voldoen aan de specificaties als bedoeld in 
artikel 12. 

Or. en

Motivering

Het woord "altijd" moet worden geschrapt omdat levensmiddelenadditieven na te zijn 
opgelost of te zijn vermengd met andere additieven of ingrediënten niet langer in alle 
aspecten kunnen voldoen aan de vastgestelde specificatie zoals met betrekking tot het 
watergehalte.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 58
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
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Wanneer het gebruik van een 
voedingsenzym niet voldoet aan de 
vereisten van deze verordening mag  het 
levensmiddelenadditief en/of levensmiddel 
dat dit levensmiddelenadditief bevat, niet in 
de handel en/of in omloop worden 
gebracht.

Or. de

Motivering

Het expliciete verbod op het gebruik van dergelijke stoffen bevordert de duidelijkheid van de 
rechtspraak en moet rechtsonzekerheden bij voorbaat uitsluiten.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 59
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) volgens de beschikbare wetenschappelijke 
gegevens levert het bij de voorgestelde 
hoeveelheden geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument op;

a) volgens de beschikbare wetenschappelijke 
gegevens levert het bij de voorgestelde 
hoeveelheden of gebruiksomstandigheden
geen gevaar voor de gezondheid van de 
consument op;

Or. en

Motivering

De gezondheid van de consument kan negatief worden beïnvloed door de omstandigheden 
waarin het levensmiddelenadditief wordt gebruikt. Veranderingen van temperatuur, 
bijvoorbeeld, kunnen een stof giftiger maken. Een voorbeeld hiervan is Aspartame: studies 
hebben aangetoond dat deze stof, wanneer hij wordt verwarmd, uiteenvalt in verschillende 
stoffen, waarvan sommige (zoals methanol) giftig zijn.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 60
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) er is een aanvaardbare technische 
behoefte waarin niet met andere economisch 
en technisch bruikbare methoden kan 

b) er is een aanvaardbare technische 
behoefte, in de zin van voordelen voor de 
consument, waarin niet met andere 
economisch en technisch bruikbare 
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worden voorzien; methoden kan worden voorzien;

Or. en

Motivering

Indien er alternatieven zijn die minder risico voor de menselijke gezondheid inhouden, 
minder de keuzevrijheid en het milieu aantasten, moeten deze in eerste instantie worden 
gebruikt. 

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 61
Artikel 5, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) het draagt niet bij tot verkleining van 
het aanbod aan levensmiddelen voor 
allergische personen of personen die 
bepaalde levensmiddelen niet verdragen;

Or. en

Motivering

Een additief of het gebruik ervan kan zowel voor- als nadelen hebben, uitgaande van 
bovengenoemde criteria. Uiteindelijk moeten de verschillende voor- en nadelen tegen elkaar 
afgewogen worden.

De term "niet verdragen" is veelomvattender dan "allergisch", omdat hiermee ook personen 
worden ingesloten die problemen hebben met de vertering van bepaalde additieven behalve
degenen die hierop een speciale allergische reactie hebben.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 62
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. nanopartikelen mogen niet als 
levensmiddelenadditief worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Nanopartikelen behoeven een speciale risicobeoordeling. De bepalingen van deze 
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verordening zijn niet uitgerust om de specifieke risico' met betrekking tot deze zich 
ontwikkelende technologie te evalueren. Als nanopartikelen in de voedselproductie worden 
gebruikt, dan moet er specifieke wetgeving komen voor dat gebruik.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 63
Artikel 5, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Als een additief gevolgen kan hebben 
voor de gezondheid als bedoeld in lid 1,
onder a) bis, voor het milieu als bedoeld in 
lid 1 onder c) ter, of voor het aanbod aan 
levensmiddelen voor allergische personen
of personen die bepaalde levensmiddelen 
niet verdragen als bedoeld in lid 1 onder c)
bis, kan het niettemin worden goedgekeurd 
indien de voordelen voor de consument als 
bedoeld in lid 2 duidelijk groter zijn dan 
deze nadelen.

Or. en

Motivering

Een additief of het gebruik ervan kan zowel voor- als nadelen hebben, uitgaande van 
bovengenoemde criteria. Uiteindelijk moeten de verschillende voor- en nadelen tegen elkaar 
afgewogen worden.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 64
Artikel 5, lid 2, letter c)

c) verhoging van de houdbaarheid of 
stabiliteit van een levensmiddel of 
verbetering van de organoleptische 
eigenschappen, mits dit de aard, substantie 
of kwaliteit van het levensmiddel niet 
zodanig verandert dat de consument 
daardoor kan worden misleid;

c) verhoging van de houdbaarheid of 
stabiliteit van een levensmiddel of 
verbetering van de organoleptische 
eigenschappen, mits dit de aard, substantie 
of kwaliteit van het levensmiddel niet 
zodanig verandert dat de consument 
daardoor kan worden misleid; hiertoe 
behoort bijvoorbeeld versheid, kwaliteit van 
gebruikte ingrediënten, natuurlijkheid van 
het product en de hoeveelheid groenten en 
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fruit die het bevat;

Or. en

Amendement ingediend door David Martin en Åsa Westlund

Amendement 65
Artikel 5, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Uitgezonderd kennis en informatie 
van de eigenaar die vertrouwelijk dient te 
blijven, moet in de goedkeuring van een 
levensmiddelenadditief uitdrukkelijk en 
transparant melding worden gemaakt van 
de wijze waarop de criteria als vastgesteld 
in de leden 1 en 3 in aanmerking zijn 
genomen, en moet de basis waarop het 
definitieve besluit berust, worden 
uiteengezet.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt meer openheid en transparantie gecreëerd bij de goedkeuring van additieven.
door publieke verklaringen hoe met de goedkeuring wordt voldaan aan de in het voorstel 
gestelde voorwaarden.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 66
Artikel 5, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Uitgezonderd kennis en informatie 
van de eigenaar die vertrouwelijk dient te 
blijven, moet in de goedkeuring van een 
levensmiddelenadditief uitdrukkelijk en 
transparant melding worden gemaakt van 
de wijze waarop de criteria als vastgesteld 
in de leden 1 en 3 in aanmerking zijn 
genomen, en moet de basis waarop het 
definitieve besluit berust, worden 
uiteengezet.
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Or. en

Motivering

Hiermee wordt meer openheid en transparantie gecreëerd bij de goedkeuring van additieven  
door publieke verklaringen hoe met de goedkeuring wordt voldaan aan de in het voorstel 
gestelde voorwaarden.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 67
Artikel 6, letter a)

a) vervanging van suikers bij de 
vervaardiging van levensmiddelen met 
verminderde verbrandingswaarde, niet-
tandbederfveroorzakende levensmiddelen of 
levensmiddelen zonder toegevoegde suikers;

a) vervanging van suikers bij de 
vervaardiging van levensmiddelen met 
verminderde verbrandingswaarde, niet-
tandbederfveroorzakende levensmiddelen, 
suikerarme levensmiddelen of 
levensmiddelen zonder toegevoegde suikers;

Or. en

Motivering

1. Om samenhang te creëren met Verordening 1924/2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims, waarmee de mogelijkheid wordt geboden een "suikerarme" claim in te 
dienen.

2. Om rechtszekerheid te scheppen moet een definitie van suikerarme levensmiddelen worden 
opgenomen in dit wetsvoorstel.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 68
Artikel 6, letter b)

b) verlenging van de houdbaarheid door 
vervanging van suikers; 

schrappen

Or. en

Motivering

Verlenging van de houdbaarheid is niet het belangrijkste doel van het gebruik van zoetstoffen 
en dit wordt ook niet gedekt door de definitie van de in Bijlage I vermelde zoetstoffen. Als 
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zoetstoffen worden gebruikt voor verlenging van de houdbaarheid moeten zij worden 
onderworpen aan de goedkeuringsprocedure overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 69
Artikel 6, letter b)

b) verlenging van de houdbaarheid door 
vervanging van suikers; 

b) verlenging van de houdbaarheid; 

Or. de

Motivering

Vervanging van suikers door zoetstoffen leidt niet altijd tot verlenging van de houdbaarheid.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 70
Artikel 6, letter b)

b) verlenging van de houdbaarheid door 
vervanging van suikers; 

b) verlenging van de houdbaarheid; 

Or. en

Motivering

Vervanging van suikers door zoetstoffen leidt niet per se tot verlenging van de houdbaarheid.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 71
Artikel 7

Een levensmiddelenadditief mag slechts in 
de communautaire lijst in bijlage II in de 
functionele klasse “kleurstoffen” worden 
opgenomen indien het, naast een of meer 
van de in artikel 5, lid 2, vermelde 
doeleinden, ook aan een van de volgende 
doeleinden beantwoordt:

Een levensmiddelenadditief mag slechts in 
de communautaire lijst in bijlage II in de 
functionele klasse “kleurstoffen” worden 
opgenomen indien het, naast een of meer 
van de in artikel 5, lid 2, vermelde 
doeleinden, ook aan het doel beantwoordt 
een levensmiddel waarvan de kleur door 
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verwerking, opslag, verpakking en 
distributie is aangetast, waardoor het er 
minder aanvaardbaar kan uitzien, zonder 
dat daarbij de consument wordt misleid en 
kan menen dat het levensmiddel verser is of 
minder intensief verwerkt dan feitelijk het 
geval is, zijn oorspronkelijke voorkomen 
terug te geven.

a) een levensmiddel waarvan de kleur door 
verwerking, opslag, verpakking en 
distributie is aangetast, waardoor het er 
minder aanvaardbaar kan uitzien, zijn 
oorspronkelijke voorkomen teruggeven;
b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien;
c) levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van kleuren mag de consument niet misleiden door "onaantrekkelijk" voedsel 
voor het oog aantrekkelijk te maken door een verkeerde indruk te wekken dat bepaalde 
ingrediënten zijn gebruikt of door de consument te doen geloven dat voedingsmiddelen die 
een hoge mate van verwerking hebben ondergaan natuurlijker en verser zijn dan zij in 
werkelijkheid zijn. 

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 72
Artikel 7, letters b) en c) 

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien;

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien, d.w.z. smaken die normaal met een 
bepaald levensmiddel worden geassocieerd,  
helpen herkennen, alsmede aan 
levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven.

c) levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven. 

Or. en
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Motivering

De bestaande richtlijn over kleurstoffen staat het gebruik toe van kleurstoffen om smaken te 
helpen herkennen die normaal worden geassocieerd met speciale levensmiddelen en om 
kleuren te geven aan levensmiddelen die anders kleurloos zouden zijn. Deze bepaling moet 
ook in het voorstel voor een verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 73
Artikel 7, letters b) en c) 

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien;

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien, d.w.z. smaken die normaal met een 
bepaald levensmiddel worden geassocieerd,  
helpen herkennen, alsmede aan 
levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven.

c) levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven. 

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn over kleurstoffen staat het gebruik toe van kleurstoffen om smaken te 
helpen herkennen die normaal worden geassocieerd met speciale levensmiddelen en om 
kleuren te geven aan levensmiddelen die anders kleurloos zouden zijn. Deze bepaling moet 
ook in het voorstel voor een verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 74
Artikel 7, letters b) en c) 

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien;

b) levensmiddelen er aantrekkelijker doen 
uitzien d.w.z. smaken die normaal met een 
bepaald levensmiddel worden geassocieerd,  
helpen herkennen, alsmede aan 
levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven.

c) levensmiddelen die anders kleurloos 
zouden zijn, kleur geven. 
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Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn over kleurstoffen staat het gebruik toe van kleurstoffen om smaken te 
helpen herkennen die normaal worden geassocieerd met speciale levensmiddelen en om 
kleuren te geven aan levensmiddelen die anders kleurloos zouden zijn. Deze bepaling moet 
ook in het voorstel voor een verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 75
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Specifieke voorwaarden voor smaakstoffen
Een levensmiddelenadditief mag slechts als 
smaakstof worden goedgekeurd als:
a) de technologische noodzaak ervan 
duidelijk is aangetoond en het gewenste 
effect niet met kruiden kan worden bereikt;
b) de consument niet wordt misleid en in de 
waan wordt gelaten dat kruiden zijn 
gebruikt om de smaak van het levensmiddel 
te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van smaakstoffen mag de consument niet misleiden. Het mag niet worden 
toegestaan om de hoeveelheid (duurdere) kruiden in een verwerkt levensmiddel te beperken.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 76
Artikel 8, lid 1

1. Levensmiddelenadditieven kunnen in een 
van de functionele klassen in bijlage I 
worden ingedeeld op basis van hun 
voornaamste technologische functie. 

1. Levensmiddelenadditieven kunnen in een 
van de functionele klassen in bijlage I 
worden ingedeeld op basis van hun 
voornaamste functie en kunnen alleen voor 
die functie worden gebruikt. 

Dat een levensmiddelenadditief in een 
functionele klasse wordt ingedeeld, sluit 



PE 386.367v01-00 28/65 AM\656334NL.doc

NL

niet uit dat het voor verscheidene functies 
kan worden gebruikt. 

Or. de

Motivering

De in Richtlijn nr. 95/2/EG voorgeschreven aanwending voor een bepaald doel van de 
levensmiddelenadditieven moet ook in de nieuwe verordening worden voorgeschreven om 
misbruik en rechtsonzekerheden te voorkomen. Bovendien is het begrip "technologisch" hier 
alleen maar verwarrend. 

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 77
Artikel 8, lid 2

2. Wanneer de wetenschappelijke 
vooruitgang of de technologische 
ontwikkeling het vereist, kunnen in bijlage I 
zo nodig extra functionele klassen worden 
toegevoegd volgens de procedure van 
artikel 28, lid 2. 

2. Wanneer de wetenschappelijke 
vooruitgang of de technologische 
ontwikkeling het vereist, kunnen in bijlage I 
zo nodig extra functionele klassen worden 
toegevoegd. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen in de Bijlagen van deze 
verordening onder de medebeslissingsprocedure blijven vallen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 78
Artikel 9, lid 2, letters a) en b)

a) de naam van het levensmiddelenadditief 
en, in voorkomend geval, het E-nummer; 

a) de naam van het levensmiddelenadditief, 
de klasse van het levensmiddelenadditief
en, in voorkomend geval, het E-nummer; 

b) de levensmiddelen waaraan het 
levensmiddelenadditief mag worden 
toegevoegd;

b) de levensmiddelen en/of  
levensmiddelenadditieven en/of 
voedselenzymen en/of smaakstoffen 
waaraan het levensmiddelenadditief mag 
worden toegevoegd;
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Or. en

Motivering

Artikel 9, lid 2, letter a):De communautaire lijst moet compleet zijn waar het de informatie 
betreft met betrekking tot de additieven in de lijst met de naam van het additief, de klasse van 
het additief en het E-nummer.

Artikel 9, lid 2, sub b): Correctie omwille van de samenhang, omdat artikel 9, lid 2 betrekking 
heeft op de additieven in Bijlage II (additieven in levensmiddelen) en op die in Bijlage III 
(additieven in additieven/enzymen/smaakstoffen).

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 79
Artikel 9, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) de andere levensmiddelenadditieven 
die niet mogen worden gebruikt in 
combinatie met het levensmiddelenadditief;

Or. en

Motivering

Sommige levensmiddelenadditieven zijn interactief en creëren dan een nieuw samengesteld 
levensmiddel, dat andere eigenschappen en implicaties voor de menselijke gezondheid of het 
milieu heeft dan de twee samenstellende stoffen. Als dit een schadelijk of giftig effect heeft 
moet de combinatie van levensmiddelenadditieven in de Bijlagen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 80
Artikel 10, lid 2

2. In voorkomend geval wordt voor een 
levensmiddelenadditief geen 
maximumhoeveelheid vastgesteld 
(“quantum satis”). In dat geval wordt het 
levensmiddelenadditief gebruikt 
overeenkomstig goede productiemethoden, 
in hoeveelheden die niet groter zijn dan 
voor het beoogde doel nodig is en op 
voorwaarde dat de consument niet wordt 
misleid.

2. In voorkomend geval wordt voor een 
levensmiddelenadditief geen 
maximumhoeveelheid vastgesteld 
(“quantum satis”). In dat geval wordt het 
levensmiddelenadditief gebruikt 
overeenkomstig de in artikel 3, lid 2, letter 
g) ter vastgestelde definitie.
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij de definities van artikel 3, lid 2. Dit artikel moet een verwijzing krijgen 
naar de voorgestelde definitie van "Quantum Satis" en het moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 81
Artikel 10, lid 3

3. Tenzij anders is vermeld, zijn de 
maximaal te gebruiken hoeveelheden 
levensmiddelenadditieven in bijlage II van 
toepassing op kant-en-klare levensmiddelen 
die volgens de gebruiksaanwijzing zijn 
bereid. 

3. Tenzij anders is vermeld, zijn de 
maximaal te gebruiken hoeveelheden 
levensmiddelenadditieven in bijlage II van 
toepassing op kant-en-klare levensmiddelen, 
eventueel ook in verdunde vorm, die 
volgens de gebruiksaanwijzing zijn bereid. 

Or. de

Motivering

Ook opgeloste levensmiddelenadditieven worden bij de productie gebruikt en moeten dus in 
aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 82
Artikel 11

Een levensmiddelenadditief dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, mag slechts in de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij deze verordening worden 
opgenomen nadat het overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 is toegelaten. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 41, 
leden 1 en 2, mag een 
levensmiddelenadditief dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, slechts in de handel 
worden gebracht en in levensmiddelen 
worden gebruikt indien daarvoor een 
toelating geldt krachtens Verordening (EG) 
nr. 1829/2003.  

Or. en

Motivering

Het was de bedoeling dat ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 een enkele procedure 
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zou gelden voor de toelating van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en ingrediënten. 
Het vereiste dat genetisch gemodificeerde levensmiddelen moeten zijn toegelaten uit hoofde 
van verordening nr. 1829/2003 alvorens zij in de communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij de voorgestelde additievenverordening worden opgenomen, schijnt tegen deze 
benadering in te druisen en zou tot gevolg kunnen hebben dat het additief twee afzonderlijke 
toelatingsprocedures zou moeten ondergaan. Dat zou veel te bureaucratisch worden en te 
lang gaan duren.  

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 83
Artikel 11

Een levensmiddelenadditief dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, mag slechts in de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en III 
bij deze verordening worden opgenomen 
nadat het overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 is 
toegelaten. 

Een levensmiddelenadditief dat uit, met of 
via GGO's is geproduceerd dan wel binnen 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, mag slechts in de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en III 
bij deze verordening worden opgenomen 
nadat het overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 is 
toegelaten. Het wordt duidelijk geëtiketteerd 
met de woorden "geproduceerd met 
GGO's" of "geproduceerd uit GGO's" 
naast de naam of het E-nummer.

Or. en

Motivering

Levensmiddelenadditieven die uit of met GGO's worden is geproduceerd,  moeten duidelijk 
worden geëtiketteerd zodat de keuzevrijheid van de consument gewaarborgd blijft. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 84
Artikel 11

Een levensmiddelenadditief dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, mag slechts in de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij deze verordening worden 
opgenomen nadat het overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening (EG) 

Onverminderd het bepaalde in artikel 4, 
leden 1 en 2, mag een 
levensmiddelenadditief dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 valt, slechts in de handel  
worden gebracht en in levensmiddelen 
worden gebruikt indien daarvoor een 
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nr. 1829/2003 is toegelaten. toelating geldt krachtens Verordening (EG) 
nr. 1829/2003.  

Or. en

Motivering

Het was de bedoeling dat ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 een enkele procedure 
zou gelden voor de toelating van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en ingrediënten. 
Het vereiste dat genetisch gemodificeerde levensmiddelen moeten zijn toegelaten uit hoofde 
van verordening nr. 1829/2003 alvorens zij in de communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij de voorgestelde additievenverordening worden opgenomen, schijnt tegen deze 
benadering in te druisen en zou tot gevolg kunnen hebben dat het additief twee afzonderlijke 
toelatingsprocedures zou moeten ondergaan. Dat zou veel te bureaucratisch worden en te 
lang gaan duren. 

Er moet worden gezorgd voor een gestroomlijnde procedure voor toelating van uit GGO's 
afgeleide levensmiddelenadditieven, overeenkomstig de met Verordening (EG) nr. 1829/2003 
beoogde één loket-benadering. Dat betekent dat wanneer een beoordeling zowel door 
verordening nr. 1829/2003 als de onderhavige verordening wordt voorgeschreven, daarvoor 
met een enkele beoordeling van het EFSA kan worden volstaan, en er geen twee afzonderlijke 
toelatingsprocedures hoeven te worden gevolgd. 

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 85
Artikel 13

Levensmiddelenadditieven mogen niet 
worden gebruikt in onverwerkte 
levensmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald in bijlage II.

Levensmiddelenadditieven mogen niet 
worden gebruikt in onverwerkte 
levensmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald in bijlage II. Additieven mogen 
niet in onverwerkte levensmiddelen worden 
gebruikt om deze optisch aantrekkelijker te 
maken of de consument op enigerlei wijze 
te misleiden omtrent de versheid of
voedingseigenschappen. 

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 86
Artikel 14
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Kleurstoffen en zoetstoffen mogen niet 
worden gebruikt in levensmiddelen voor 
zuigelingen en peuters als bedoeld in 
Richtlijn 89/398/EEG, met inbegrip van 
dieetvoeding voor zuigelingen en peuters
voor medisch gebruik, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald in bijlage II.

Kleurstoffen en zoetstoffen mogen niet 
worden gebruikt in levensmiddelen voor 
zuigelingen en kinderen tot 12 jaar en 
levensmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/398/EEG vallen, met inbegrip van 
dieetvoeding voor zuigelingen en kinderen 
voor medisch gebruik, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald in bijlage II.

In levensmiddelen die speciaal voor 
kinderen in de handel worden gebracht, 
mogen geen kleurstoffen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Kinderen zijn gemakkelijker te misleiden met levensmiddelen die kleur- en zoetstoffen 
bevatten. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de toelating van zulke additieven 
volgens de criteria van artikel 5.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 87
Artikel 16, lid 1, letter b)

b) in een levensmiddel waaraan een aroma is 
toegevoegd, mits het 
levensmiddelenadditief:

b) in een levensmiddel waaraan een additief, 
enzym of aroma is toegevoegd, mits het 
levensmiddelenadditief:

(i) overeenkomstig deze verordening is 
toegestaan in het aroma; 

(i) overeenkomstig deze verordening is 
toegestaan in het additief, enzym of aroma; 

(ii) via het aroma in het levensmiddel is 
terechtgekomen; 

(ii) via het additief, enzym of aroma in het 
levensmiddel is terechtgekomen; 

(iii) geen technologische functie heeft in het 
eindproduct; 

(iii) geen technologische functie heeft in het 
eindproduct; 

Or. en

Motivering

Artikel 16, lid 1, letter b) dient ook additieven te omvatten die in additieven, enzymen (of 
aroma's) zijn gebruikt. 
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 88
Artikel 16, lid 4

4. Onverminderd lid 1 is de aanwezigheid 
van een intensieve zoetstof toegestaan in 
samengestelde levensmiddelen zonder 
toegevoegde suikers, samengestelde 
levensmiddelen met verminderde 
verbrandingswaarde, samengestelde 
dieetvoeding bestemd voor een caloriearm 
dieet en samengestelde levensmiddelen met 
een verlengde houdbaarheid, mits de 
intensieve zoetstof in een van de 
ingrediënten van deze samengestelde 
levensmiddelen is toegestaan. 

4. Onverminderd lid 1 is de aanwezigheid 
van een zoetstof alleen toegestaan in 
samengestelde levensmiddelen zonder 
toegevoegde suikers, samengestelde 
levensmiddelen met verminderde 
verbrandingswaarde, samengestelde 
dieetvoeding bestemd voor een caloriearm 
dieet en samengestelde levensmiddelen met 
een verlengde houdbaarheid, mits de 
intensieve zoetstof in een van de 
ingrediënten van deze samengestelde 
levensmiddelen is toegestaan. 

Or. en

Motivering

Artikel 16, lid 1 regelt de bijzondere aanwezigheid van additieven onder specifieke 
omstandigheden wanneer deze daar onbedoeld zijn terechtgekomen. Waar het gaat om 
zoetstoffen beperkt deze regel zich tot nog specifieker omstandigheden, zoals bepaald in 
artikel 16, lid 4 (en thans ook geregeld in artikel 2 bis van richtlijn 94/35/EG inzake 
zoetstoffen in levensmiddelen). Ter verduidelijking en om uiteenlopende interpretaties van 
deze bepaling te voorkomen, dient het woord "alleen" in lid 4 van artikel 16 te worden 
ingevoegd.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 89
Artikel 17, inleidende formule

Zo nodig kan volgens de procedure van 
artikel 28, lid 2, worden besloten of:

Zo nodig kan volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 28, lid 2 bis, worden besloten of:

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de nieuwe comitologie-
procedure.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 90
Artikel 19

Etikettering van levensmiddelenadditieven 
die niet bestemd zijn voor verkoop aan de 

eindverbruiker

Te verstrekken informatie over 
levensmiddelenadditieven en preparaten 
van levensmiddelenadditieven die niet 

bestemd zijn voor verkoop aan de 
eindverbruiker

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven die 
afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of 
met ingrediënten als omschreven in artikel 
6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG worden 
verkocht, mogen slechts in de handel 
worden gebracht indien de verpakking of 
recipiënten ervan voorzien zijn van de in 
artikel 20 tot en met 23 van deze 
verordening voorgeschreven informatie, die 
op een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht.

1. Onverminderd enig ander 
etiketteringsvoorschrift in de EU-wetgeving 
of meer gedetailleerde of uitgebreidere 
wetten, regelingen of bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake maten en gewichten  of 
met betrekking tot de presentatie, 
classificatie, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten of het 
vervoer van die stoffen, mogen niet voor 
verkoop aan de eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven of preparaten 
daarvan die afzonderlijk of gemengd met 
elkaar worden verkocht, slechts in de handel 
worden gebracht overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel. 
2. De verpakking of recipiënten of, bij 
onverpakte aflevering, de begeleidende 
documenten, bevatten de volgende 
informatie omtrent de 
levensmiddelenadditieven die bestemd zijn 
voor een functie in de levensmiddelen 
waarin zij moeten worden gebruikt: 
a) de naam van het additief en/of het E-
nummer als vastgesteld bij deze 
verordening; of
b) bij het ontbreken van een naam of E-
nummer als bedoeld onder a), een 
beschrijving van het levensmiddelenadditief 
die voldoende nauwkeurig is om het te 
onderscheiden van andere producten 
waarmee het verward zou kunnen worden. 
Indien levensmiddelenadditieven met 
elkaar gemengd worden verkocht, wordt de 
onder a) of b) genoemde informatie voor 
ieder levensmiddelenadditief in dalende 
volgorde van het aandeel ervan in het 
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totaalgewicht vermeld.
3.  Daarnaast wordt de volgende informatie 
vermeld, op de verpakking of recipiënt of in 
de begeleidende documenten die bij of voor 
de levering worden overhandigd:
a) een vermelding dat het product geschikt 
is voor menselijke consumptie of gebruik in 
levensmiddelen, of als 
levensmiddelenadditief kan worden 
gebruikt;
b) de naam of de firmanaam en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker of van 
de verkoper, gevestigd in de Gemeenschap;
c) een vermelding aan de hand waarvan de 
partij kan worden geïdentificeerd;
d) zonodig de speciale vereisten voor opslag 
en gebruik;
e) een gebruiksaanwijzing indien het juiste 
gebruik zonder gebruiksaanwijzing 
onmogelijk is;
f) indien van toepassing, voldoende 
informatie over de samenstelling van het 
levensmiddelenadditief of het preparaat van 
levensmiddelenadditieven om de gebruiker 
in staat te stellen om zich te houden aan 
kwantitatieve beperkingen in 
levensmiddelen; wanneer dezelfde 
kwantitatieve beperking geldt voor een 
groep van ingrediënten die afzonderlijk of 
in combinatie worden gebruikt, kan het 
gecombineerde percentage in een enkel 
cijfer worden uitgedrukt; de kwantitatieve 
beperking wordt hetzij in getallen 
uitgedrukt hetzij door het "quantum satis"-
beginsel;
g) de netto hoeveelheid;
h)voldoende informatie om de gebruiker in 
staat te stellen te voldoen aan Richtlijn 
2000/13/EG, en met name de bepalingen 
betreffende etikettering van allergene 
stoffen;
4.  Het is toegestaan om de in dit artikel 
voorgeschreven informatie enkel op de in 
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de vóór of bij levering te verstrekken 
documenten betreffende het te leveren 
product te vermelden, mits de aanduiding 
"bestemd voor de vervaardiging van 
levensmiddelen, niet voor verkoop in de 
detailhandel" op een goed zichtbare plaats 
van de verpakking of de recipiënt van het 
betrokken product voorkomt.
5. De in dit artikel bedoelde informatie 
moet in een voor de koper gemakkelijk te 
begrijpen taal zijn gesteld. Op zijn eigen 
grondgebied mag de lidstaat waar het 
product in de handel wordt gebracht 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag voorschrijven dat die informatie 
desgewenst in één of meer door die lidstaat 
vast te stellen officiële talen van de 
Gemeenschap beschikbaar wordt gesteld. 
Dit vormt geen beletsel om deze informatie 
in verscheidene talen te vermelden.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor verduidelijking en uitvoerbaarheid van de etiketteringsvoorschriften bij 
transacties tussen bedrijven onderling. 

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 91
Artikel 19

Etikettering van levensmiddelenadditieven 
die niet bestemd zijn voor verkoop aan de 

eindverbruiker

Te verstrekken informatie over 
levensmiddelenadditieven die niet bestemd 

zijn voor verkoop aan de eindverbruiker
Niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven die 
afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of 
met ingrediënten als omschreven in artikel 
6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG worden 
verkocht, mogen slechts in de handel 
worden gebracht indien de verpakking of 
recipiënten ervan voorzien zijn van de in 
artikel 20 tot en met 23 van deze 

Onverminderd enig ander 
etiketteringsvoorschrift in de EU-wetgeving  
mogen niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven die afzonderlijk 
worden verkocht dan wel gemengd met 
elkaar of met andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten die het opslaan, 
verkopen, standaardiseren, verdunnen, 



PE 386.367v01-00 38/65 AM\656334NL.doc

NL

verordening voorgeschreven informatie, die 
op een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is 
aangebracht.

oplossen of toevoegen ervan moeten 
vergemakkelijken,  slechts in de handel 
worden gebracht overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel.
2. De verpakking of recipiënten of, bij 
onverpakte aflevering, de begeleidende 
documenten, bevatten de volgende 
informatie : 
a)  de functie die zij in het levensmiddel 
moeten vervullen;
(i) de naam van het additief en/of het E-
nummer als vastgesteld bij deze 
verordening; of
(ii) bij het ontbreken van een naam of E-
nummer als bedoeld onder a), een 
beschrijving van het levensmiddelenadditief 
die voldoende nauwkeurig is om het te 
onderscheiden van andere producten 
waarmee het verward zou kunnen worden;
b) de netto hoeveelheid;
c) een vermelding aan de hand waarvan de 
partij kan worden geïdentificeerd;
d) zonodig de speciale vereisten voor opslag 
en gebruik;
e) de minimum bewaarperiode;
3. Daarnaast wordt de volgende informatie 
vermeld, op de verpakking of recipiënt of in 
de begeleidende documenten die bij of voor 
de levering worden overhandigd:
a) de naam of de firmanaam en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker of van 
de verkoper, gevestigd in de Gemeenschap;
b) ) een gebruiksaanwijzing indien het 
juiste gebruik zonder gebruiksaanwijzing 
onmogelijk is;
c) een vermelding dat het product geschikt 
is voor menselijke consumptie of gebruik in 
levensmiddelen, of als 
levensmiddelenadditief kan worden 
gebruikt;
d) ) een vermelding van het percentuele 
aandeel van elk ingrediënt waarvoor een 
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kwantitatieve beperking in levensmiddelen 
geldt, om de gebruiker in staat te stellen om 
zich te houden aan 
gemeenschapsrechtelijke of 
nationaalrechtelijke voorschriften voor de 
betrokken levensmiddelen; wanneer 
dezelfde kwantitatieve beperking geldt voor 
een groep van ingrediënten die afzonderlijk 
of in combinatie worden gebruikt, kan het 
gecombineerde percentage in een enkel 
cijfer worden uitgedrukt; de kwantitatieve 
beperking wordt hetzij in getallen 
uitgedrukt hetzij door het "quantum satis"-
beginsel;
e) voldoende informatie om de gebruiker in 
staat te stellen te voldoen aan Richtlijn 
2000/13/EG, en met name de bepalingen 
betreffende etikettering van allergene 
stoffen;
f) indien levensmiddelenadditieven met 
elkaar gemengd worden verkocht, wordt de 
onder 2 a) i) of ii) genoemde informatie 
voor ieder levensmiddelenadditief in 
dalende volgorde van het aandeel ervan in 
het totaalgewicht vermeld.

Or. pl

Motivering

De voorschriften voor etikettering van levensmiddelenadditieven die niet bestemd zijn voor 
verkoop aan de eindverbruiker moeten worden vereenvoudigd. In het voorstel is niet altijd 
duidelijk of de in de artikelen 19 tot 23 voorgeschreven informatie afzonderlijk, in afnemende 
volgorde, of gezamenlijk, in een complete lijst, moet worden verstrekt. De voorschriften in 
artikelen 19 - 23 moeten in een artikel worden samengebracht en duidelijker worden 
gepresenteerd. Voorts bevat artikel 22 nieuwe voorschriften voor additieven die met andere 
ingrediënten zijn gemengd. Zulke additieven die niet bestemd zijn voor verkoop aan de 
eindverbruiker,  horen niet thuis tussen bepalingen inzake de etikettering van 
levensmiddelenadditieven. De belangrijkste informatie die voor afgewerkte levensmiddelen 
nodig is, wordt meestal verstrekt in de begeleidende documenten zoals specificaties. Artikel 
22 moet daarom worden geschrapt. Het moet in ieder geval mogelijk zijn de ingevolge artikel 
22 voorgeschreven informatie alleen in de begeleidende documenten te vermelden (zoals in 
artikel 21).
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Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 92
Artikel 20

Artikel 20 schrappen
Informatievoorschriften inzake de 
identificatie van levensmiddelenadditieven
1. Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven afzonderlijk of 
gemengd met elkaar worden verkocht, 
wordt op de verpakking of de recipiënten 
ervan de volgende informatie over ieder 
levensmiddelenadditief vermeld:
a) de naam en/of het E-nummer als 
vastgesteld bij deze verordening; of
b) bij het ontbreken van een naam of E-
nummer als bedoeld onder a), een 
beschrijving van het levensmiddelenadditief 
die voldoende nauwkeurig is om het te 
onderscheiden van andere producten 
waarmee het verward zou kunnen worden. 
2. Indien levensmiddelenadditieven met 
elkaar gemengd worden verkocht, wordt de 
in lid 1 genoemde informatie voor ieder 
levensmiddelenadditief in dalende volgorde 
van het aandeel ervan in het totaalgewicht 
vermeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 93
Artikel 20

Artikel 20 schrappen
Informatievoorschriften inzake de 
identificatie van levensmiddelenadditieven
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1. Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven afzonderlijk of 
gemengd met elkaar worden verkocht, 
wordt op de verpakking of de recipiënten 
ervan de volgende informatie over ieder 
levensmiddelenadditief vermeld:
a) de naam en/of het E-nummer als 
vastgesteld bij deze verordening; of
b) bij het ontbreken van een naam of E-
nummer als bedoeld onder a), een 
beschrijving van het levensmiddelenadditief 
die voldoende nauwkeurig is om het te 
onderscheiden van andere producten 
waarmee het verward zou kunnen worden. 
2. Indien levensmiddelenadditieven met 
elkaar gemengd worden verkocht, wordt de 
in lid 1 genoemde informatie voor ieder 
levensmiddelenadditief in dalende volgorde 
van het aandeel ervan in het totaalgewicht 
vermeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 94
Artikel 20, lid 1

1. Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven afzonderlijk of 
gemengd met elkaar worden verkocht, wordt 
op de verpakking of de recipiënten ervan de 
volgende informatie over ieder 
levensmiddelenadditief vermeld:

1. Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven afzonderlijk of 
gemengd met elkaar worden verkocht, wordt 
op de verpakking of de recipiënten ervan de 
naam en/of het E-nummer vermeld, zoals 
vastgesteld bij deze verordening. 

a) de naam en/of het E-nummer als 
vastgesteld bij deze verordening; of
b) bij het ontbreken van een naam of E-
nummer als bedoeld onder a), een 
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beschrijving van het levensmiddelenadditief 
die voldoende nauwkeurig is om het te 
onderscheiden van andere producten 
waarmee het verward zou kunnen worden. 

Or. en

Motivering

De etikettering van additieven moet de naam van het additief vermelden om te zorgen dat 
gebruikers die specifieke additieven niet verdragen duidelijk kunnen zien of het in het product 
aanwezig is. Als de etikettering vaag kan blijven kunnen de gebruikers onwetend blijven van 
de risico's en nadelige gevolgen ondervinden voor hun gezondheid.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 95
Artikel 20, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een levensmiddelenadditief 
door verandering in de omstandigheden 
waaronder het wordt gebruikt, in toxiciteit 
toeneemt, moet op de verpakking of 
recipiënt een waarschuwing voorkomen die 
deze verandering omschrijft. 

Or. en

Motivering

De  gezondheid van de consument kan worden aangetast door de omstandigheden waaronder 
het additief wordt gebruikt. Door verandering van de temperatuur bijvoorbeeld kan een stof
meer toxisch worden. Een voorbeeld hiervan is Aspartam: uit studies is gebleken dat dit bij 
verhitting in meerdere stoffen uiteenvalt, waarvan sommige (zoals methanol) toxisch zijn. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 96
Artikel 21

Artikel 21 schrappen
Informatievoorschriften voor het geval 

andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten in 
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levensmiddelenadditieven worden verwerkt
Indien andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten dan 
levensmiddelenadditieven worden verwerkt 
in niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven om het 
opslaan, verkopen, standaardiseren, 
verdunnen of oplossen ervan te 
vergemakkelijken, wordt op de verpakking, 
de recipiënten of de begeleidende 
documenten van de 
levensmiddelenadditieven de in artikel 20 
voorgeschreven informatie vermeld en 
wordt ieder bestanddeel in dalende 
volgorde van het aandeel ervan in het 
totaalgewicht vermeld. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 97
Artikel 21

Artikel 21 schrappen
Informatievoorschriften voor het geval 

andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten in 

levensmiddelenadditieven worden verwerkt
Indien andere stoffen, materialen of 
voedselingrediënten dan 
levensmiddelenadditieven worden verwerkt 
in niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven om het 
opslaan, verkopen, standaardiseren, 
verdunnen of oplossen ervan te 
vergemakkelijken, wordt op de verpakking, 
de recipiënten of de begeleidende 
documenten van de 
levensmiddelenadditieven de in artikel 20 
voorgeschreven informatie vermeld en 
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wordt ieder bestanddeel in dalende 
volgorde van het aandeel ervan in het 
totaalgewicht vermeld. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 98
Artikel 22

Artikel 22 schrappen
Informatievoorschriften voor het geval 
levensmiddelenadditieven met andere 
voedselingrediënten worden gemengd

Indien niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde 
levensmiddelenadditieven met andere 
voedselingrediënten worden gemengd, 
wordt op de verpakking of de recipiënten 
van de levensmiddelenadditieven een lijst 
van alle bestanddelen in dalende volgorde 
van het aandeel ervan in het totaalgewicht 
vermeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 99
Artikel 23

Artikel 23 schrappen
Algemene informatievoorschriften inzake 

levensmiddelenadditieven
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1. Op de verpakking of de recipiënten van 
niet voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven wordt 
de volgende informatie vermeld: 
a) de vermelding “voor gebruik in 
levensmiddelen” of “voor levensmiddelen, 
beperkt gebruik” of een meer specifieke 
aanduiding inzake het beoogde gebruik 
ervan in levensmiddelen;
b) zo nodig de bijzondere voorwaarden voor 
opslag en gebruik;
c) een gebruiksaanwijzing indien een 
behoorlijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief zonder 
gebruiksaanwijzing onmogelijk is;
d) een vermelding aan de hand waarvan de 
partij kan worden geïdentificeerd;
e) de naam of de firmanaam en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker of van 
de verkoper;
f) indien een maximumgehalte aan een 
bestanddeel van het levensmiddelenadditief 
in het levensmiddel is vastgesteld, een 
vermelding van het aandeel van dat 
bestanddeel in het levensmiddelenadditief 
of voldoende informatie over de 
samenstelling van het 
levensmiddelenadditief om de koper in staat 
te stellen om naleving van het 
maximumgehalte in het levensmiddel te 
waarborgen; indien dezelfde kwantitatieve 
beperking geldt voor een groep 
bestanddelen die afzonderlijk of in 
combinatie worden gebruikt, mag het 
gecombineerde percentage met één getal 
worden aangegeven; de kwantitatieve 
beperking wordt hetzij in getallen 
uitgedrukt, hetzij door het “quantum satis”-
beginsel; 
g) de nettohoeveelheid;
h) in voorkomend geval, informatie over 
een levensmiddelenadditief of andere 
stoffen overeenkomstig de artikelen 20, 21 
en 22 van deze verordening en zoals 
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vermeld in bijlage III bis bij Richtlijn 
2000/13/EG wat betreft de vermelding van 
de ingrediënten van levensmiddelen. 
2. In afwijking van lid 1 hoeft de in lid 1, 
onder c) tot en met f), en onder h), 
genoemde informatie alleen in de vóór of 
bij levering te verstrekken documenten 
betreffende de partij te worden vermeld, 
mits de aanduiding “bestemd voor de 
vervaardiging van levensmiddelen, niet 
voor de verkoop in de detailhandel” op een 
goed zichtbare plaats van de verpakking of 
de recipiënt van het desbetreffende product 
voorkomt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 100
Artikel 23, lid 1, letter c)

c) een gebruiksaanwijzing indien een 
behoorlijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief zonder 
gebruiksaanwijzing onmogelijk is;

c) een gebruiksaanwijzing indien een 
behoorlijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief zonder 
gebruiksaanwijzing wordt bemoeilijkt;

Or. en

Motivering

Het vereiste van een gebruiksaanwijzing dient explicieter te zijn.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 101
Artikel 23, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) De minimum houdbaarheidsdatum
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Or. de

Motivering

De houdbaarheidsdatum moet niet alleen bij aflevering aan de eindverbruiker, maar 
algemeen worden vermeld, om een zo hoog mogelijk niveau van consumenten- en 
gebruikersbescherming te waarborgen. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 102
Artikel 23, lid 2

2. In afwijking van lid 1 hoeft de in lid 1, 
onder c) tot en met f), en onder h), 
genoemde informatie alleen in de vóór of bij 
levering te verstrekken documenten 
betreffende de partij te worden vermeld, 
mits de aanduiding “bestemd voor de 
vervaardiging van levensmiddelen, niet voor 
de verkoop in de detailhandel” op een goed 
zichtbare plaats van de verpakking of de 
recipiënt van het desbetreffende product 
voorkomt.

2. In afwijking van lid 1 hoeft de in lid 1, 
onder c) tot en met f), en onder h bis), 
genoemde informatie alleen in de vóór of bij 
levering te verstrekken documenten 
betreffende de partij te worden vermeld, 
mits de aanduiding “bestemd voor de 
vervaardiging van levensmiddelen, niet voor 
de verkoop in de detailhandel” op een goed 
zichtbare plaats van de verpakking of de 
recipiënt van het desbetreffende product 
voorkomt.

Or. de

Motivering

Vloeit voort uit amendement op lid 1.

Amendement ingediend door David Martin en Åsa Westlund

Amendement 103
Artikel 23, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In afwijking van de etiketterings- en 
informatievoorschriften van de artikelen 19 
- 22 en lid 1 van dit artikel, mag in geval 
van onverpakte aflevering alle informatie 
worden vermeld op de begeleidende 
documenten die bij of voor de levering 
worden overhandigd.

Or. en
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Motivering

Het huidige voorstel houdt geen rekening met industriële bevoorrading van additieven in 
tankers waarbij de informatievoorschriften anders zijn dan in het geval van verpakking of 
recipiënten. 

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 104
Artikel 23, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In afwijking van de etiketterings- en 
informatievoorschriften van de artikelen 19 
- 22 en lid 1 van dit artikel, mag in geval 
van onverpakte aflevering alle informatie 
worden vermeld op de begeleidende 
documenten die bij of voor de levering 
worden overhandigd.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel houdt geen rekening met industriële bevoorrading van additieven in 
tankers waarbij de informatievoorschriften anders zijn dan in het geval van verpakking of 
recipiënten. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 105
Artikel 24, lid 1, inleidende formule

1. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG 
mogen voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven slechts 
in de handel worden gebracht indien de 
verpakking ervan voorzien is van de 
volgende informatie, die op een duidelijk 
zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en 
onuitwisbare letters is aangebracht:

1. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG 
mogen voor verkoop aan de eindverbruiker 
bestemde levensmiddelenadditieven slechts 
in de handel worden gebracht indien de 
verpakking ervan voorzien is van de 
volgende informatie, die op een duidelijk 
zichtbare plaats is aangebracht:

Or. de
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Motivering

De vereisten zijn niet duidelijk. De regelingen in de etiketteringsrichtlijn hebben in het 
verleden hun waarde bewezen en behoeven geen uitgebreide en bureaucratische aanvulling.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 106
Artikel 24, lid 1, letter a)

a) de naam waaronder het 
levensmiddelenadditief wordt verkocht; die 
naam bestaat uit de naam die is vastgelegd 
bij de communautaire bepalingen die voor 
het desbetreffende levensmiddelenadditief 
gelden en het E-nummer; 

a) de naam waaronder het 
levensmiddelenadditief wordt verkocht; die 
naam bestaat uit de naam die is vastgelegd 
bij de communautaire bepalingen die voor 
het desbetreffende levensmiddelenadditief 
gelden of het E-nummer; 

Or. en

Motivering

Artikel 6 van Richtlijn 2000/13/EG inzake etikettering van levensmiddelen bepaalt dat 
ingrediënten die behoren tot één van de categorieën van bijlage II (additieven, zoetstoffen)  
"moeten worden aangeduid met de naam van die categorie, gevolgd door hun specifieke 
naam of EG-nummer". Omwille van de consistentie en de rechtszekerheid, en om verwarring 
bij de consument te vermijden, moet deze wetgeving in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van de Richtlijn inzake etikettering van levensmiddelen 

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 107
Artikel 24, lid 3

3. Op de etikettering van tafelzoetstoffen die 
polyolen en/of aspartaam en/of aspartaam-
acesulfaamzout bevatten, worden de 
volgende waarschuwingen vermeld:

3. Op de etikettering van tafelzoetstoffen en 
andere levensmiddelen die polyolen en/of 
aspartaam en/of aspartaam-acesulfaamzout 
bevatten, worden de volgende 
waarschuwingen vermeld:

a) polyolen: “Een overmatig gebruik kan 
een laxerend effect hebben”

a) polyolen: “Gebruik kan een laxerend 
effect hebben”

b) aspartaam-acesulfaamzout: “Bevat een 
bron van fenylalanine”.

b) aspartaam-acesulfaamzout: “Bevat een 
bron van fenylalanine”.

Or. en
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Motivering

De etiketteringsvoorschriften dienen te worden uitgebreid tot alle bronnen van polyolen en 
aspartaam. De woorden  overmatig gebruik zou de gebruiker ertoe kunnen brengen de 
waarschuwing te negeren.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 108
Artikel 24, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Op de etikettering van tafelzoetstoffen 
die azo-kleurstoffen bevatten, wordt de 
waarschuwing vermeld: "Azo-kleurstoffen 
kunnen een allergisch effect hebben".

Or. en

Motivering

Azo-kleurstoffen veroorzaken allergische reacties. Daarom moet in de richtlijn een duidelijke 
waarschuwing worden voorgeschreven. 

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 109
Artikel 25

Artikel 25 schrappen
Overige etiketteringsvoorschriften

1. De artikelen 19 tot en met 24 gelden 
onverminderd meer gedetailleerde of 
uitgebreidere wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
metrologie of inzake de presentatie, 
indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten of het 
vervoer ervan.
2. De in de artikelen 19 tot en met 24 
genoemde informatie wordt in een voor de 
koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.
Op zijn eigen grondgebied mag de lidstaat 
waar het product in de handel wordt 
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gebracht, overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdrag voorschrijven dat die 
informatie in een of meer door die lidstaat 
vast te stellen officiële talen wordt vermeld.
De eerste twee alinea’s van dit lid vormen 
geen beletsel om deze informatie in 
verscheidene talen te vermelden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 110
Artikel 25

Artikel 25 schrappen
Overige etiketteringsvoorschriften

1. De artikelen 19 tot en met 24 gelden 
onverminderd meer gedetailleerde of 
uitgebreidere wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
metrologie of inzake de presentatie, 
indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten of het 
vervoer ervan.
2. De in de artikelen 19 tot en met 24 
genoemde informatie wordt in een voor de 
koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.
Op zijn eigen grondgebied mag de lidstaat 
waar het product in de handel wordt 
gebracht, overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdrag voorschrijven dat die 
informatie in een of meer door die lidstaat 
vast te stellen officiële talen wordt vermeld.
De eerste twee alinea’s van dit lid vormen 
geen beletsel om deze informatie in 
verscheidene talen te vermelden.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 19.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 111
Artikel 26, lid 1

1. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief stellen de 
Commissie onmiddellijk in kennis van alle 
nieuwe wetenschappelijke of technische 
informatie die van invloed zou kunnen zijn 
op de beoordeling van de veiligheid van het 
levensmiddelenadditief. 

1. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief stellen de 
Commissie onmiddellijk in kennis van de 
hun bekende en ter beschikking staande 
gegevens of technische informatie die van 
invloed zou kunnen zijn op de beoordeling 
van de veiligheid van het 
levensmiddelenadditief. 

Or. de

Motivering

Producenten van levensmiddelenadditieven beschikken in de regel niet over gegevens over het 
feitelijke gebruik van additieven. De gebruikers kunnen stoffen voor verschillende 
toepassingen of in verschillende categorieën van levensmiddelen gebruiken.  

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 112
Artikel 26, lid 2

2. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief stellen de 
Commissie op haar verzoek in kennis van
het feitelijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief.

2. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief werken samen met 
de Commissie ter verkrijging van gegevens 
over het feitelijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief. Deze informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld.

Or. en

Motivering

Producenten en gebruikers van levensmiddelenadditieven beschikken als hoofdrolspelers in 
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de voedselketen over verschillende gegevens. Daarom moeten zowel producenten als 
gebruikers samenwerken en de Commissie helpen gegevens in te zamelen over het feitelijk 
gebruik van het levensmiddelenadditief. Deze informatie moet evenwel vertrouwelijk worden 
behandeld om aantasting van commerciële belangen of belangen bij wetenschappelijke R&O 
te voorkomen. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 113
Artikel 26, lid 2

2. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief stellen de 
Commissie op haar verzoek in kennis van 
het feitelijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief.

2. Producenten en gebruikers van een 
levensmiddelenadditief stellen de 
Commissie op haar verzoek in kennis van 
het feitelijk gebruik van het 
levensmiddelenadditief, voorzover zij 
toegang hebben tot die gegevens. De 
verstrekte inlichtingen worden als 
vertrouwelijke gegevens  behandeld.

Or. de

Motivering

Producenten van levensmiddelenadditieven beschikken in de regel niet over gegevens over het 
feitelijke gebruik van additieven. De gebruikers kunnen stoffen voor verschillende 
toepassingen of in verschillende categorieën van levensmiddelen gebruiken. Bovendien 
behelzen de doorgegeven inlichtingen bedrijfsgeheimen, zeker waanneer het gaat om 
productiehoeveelheden, en moeten daarom vertrouwelijk worden behandeld.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 114
Artikel 27, lid 1

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven te monitoren, en 
rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd).

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven volgens een 
risicogebaseerde benadering te monitoren, 
en rapporteren hun bevindingen in adequate 
frequentie aan de Commissie en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(hierna “de Autoriteit” genoemd).

Or. de
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Motivering

De jaarlijkse is vooral voor kleine en middelbare ondernemingen te bureaucratisch en 
omslachtig. Ook is nut ervan twijfelachtig, want een evaluatie nauwelijks mogelijk is. Een 
monitoring op basis van risico en eventueel optredende problemen lijkt meer zinvol. 

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 115
Artikel 27, lid 1

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven te monitoren, en 
rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd).

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven volgens een 
risicogebaseerde benadering te monitoren, 
en rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan 
de Commissie en de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (hierna “de 
Autoriteit” genoemd).

Or. en

Motivering

Het is zaak hulpmiddelen zo gericht in te zetten dat zij het meeste nut afwerpen. Het 
monitoren moet zijn gericht op die additieven waar het grootste gevaar van een te grote 
dagelijkse inname bestaat. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 116
Artikel 27, lid 1

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van
levensmiddelenadditieven te monitoren, en 
rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd).

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven volgens een 
risicogebaseerde benadering te monitoren, 
en rapporteren hun bevindingen in adequate 
frequentie aan de Commissie en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(hierna “de Autoriteit” genoemd).

Or. de
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Motivering

De jaarlijkse is vooral voor kleine en middelbare ondernemingen te bureaucratisch en 
omslachtig. Ook is nut ervan twijfelachtig, want een evaluatie nauwelijks mogelijk is. Een 
monitoren op basis van risico en eventueel optredende problemen lijkt meer zinvol.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 117
Artikel 27, lid 1

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven te monitoren, en 
rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd).

1. De lidstaten zorgen voor systemen om het 
verbruik en gebruik van 
levensmiddelenadditieven te monitoren, met 
name de consumptie en het gebruik onder  
zwangere vrouwen, zuigelingen en 
kinderen, en rapporteren hun bevindingen 
jaarlijks aan de Commissie en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna “de 
Autoriteit” genoemd).

Or. en

Motivering

Sommige additieven hebben een zeer uiteenlopend effect op de gezondheid op zuigelingen en 
kinderen in de groei. MSG en andere ecototoxinen bijvoorbeeld hebben blijkens studies een 
neurodegeneratieve effect.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 118
Artikel 27, lid 2

2. Na raadpleging van de Autoriteit kan 
volgens de procedure van artikel 28, lid 2, 
een gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap worden vastgesteld.

2. Na raadpleging van de Autoriteit kan 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, een 
gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap worden vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de nieuwe comitologie-
procedure.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 119
Artikel 27, lid 2

2. Na raadpleging van de Autoriteit kan 
volgens de procedure van artikel 28, lid 2, 
een gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap worden vastgesteld.

2. Na raadpleging van de Autoriteit kan 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, een 
gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De nieuwe comitologieprocedure moet worden gevolgd voor de vaststelling van een methode 
voor een effectief monitoringsysteem.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 120
Artikel 27, lid 2

2. Na raadpleging van de Autoriteit kan
volgens de procedure van artikel 28, lid 2, 
een gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap worden vastgesteld.

2. Na raadpleging van de Autoriteit wordt
volgens de procedure van artikel 28, lid 2, 
een gemeenschappelijke methode voor de 
verzameling van informatie door de lidstaten 
over de inname van 
levensmiddelenadditieven via de voeding in 
de Gemeenschap vastgesteld.

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijke methode is nodig om te zorgen dat de ingezamelde gegevens kunnen 
worden vergeleken.
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 121
Artikel 30, lid 1

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat volgens de procedure van artikel 28, 
lid 2, is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met de artikelen 5, 6 
en 7 van deze verordening. Deze controle 
omvat geen nieuwe risicobeoordeling door 
de Autoriteit. De controle wordt uiterlijk op 
[…] afgerond.

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met de artikelen 5, 6 
en 7 van deze verordening. Deze controle 
omvat geen nieuwe risicobeoordeling door 
de Autoriteit. De controle wordt uiterlijk op 
[…] afgerond.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om wijzigingen in de Bijlagen van deze verordening binnen het 
toepassingsgebeid van de medebeslissingsprocedure te houden.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 122
Artikel 30, lid 1

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat volgens de procedure van artikel 28, 
lid 2, is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met de artikelen 5, 6 
en 7 van deze verordening. Deze controle 
omvat geen nieuwe risicobeoordeling door 
de Autoriteit. De controle wordt uiterlijk op 

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, is 
gecontroleerd of zij in overeenstemming zijn 
met de artikelen 5, 6 en 7 van deze 
verordening. Deze controle omvat geen 
nieuwe risicobeoordeling door de Autoriteit. 
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[…] afgerond. De controle wordt uiterlijk op […] afgerond.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de nieuwe 
comitologieprocedure.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Bart Staes

Amendement 123
Artikel 30, lid 1

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat volgens de procedure van artikel 28, 
lid 2, is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met de artikelen 5, 6 
en 7 van deze verordening. Deze controle 
omvat geen nieuwe risicobeoordeling door 
de Autoriteit. De controle wordt uiterlijk op 
[…] afgerond.

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG, 
94/36/EG en 95/2/EG in levensmiddelen 
mochten worden gebruikt, alsook de 
desbetreffende gebruiksvoorwaarden worden 
opgenomen in bijlage II bij deze verordening 
nadat volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, is 
gecontroleerd of zij in overeenstemming zijn 
met deze verordening. Deze controle omvat 
geen nieuwe risicobeoordeling door de 
Autoriteit. De controle wordt uiterlijk op
[…] afgerond.

Or. en

Motivering

De nieuwe comitologieprocedure moet worden gevolgd voor de controleprocedure. Nagegaan 
moet worden of aan alle voorschriften van de verordening is voldaan. 

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 124
Artikel 30, lid 2

2. Levensmiddelenadditieven die als 
toegestane draagstoffen in bijlage V bij 
Richtlijn 95/2/EG in 
levensmiddelenadditieven mogen worden 

2. Levensmiddelenadditieven die als 
toegestane draagstoffen in bijlage V bij 
Richtlijn 95/2/EG in 
levensmiddelenadditieven mogen worden 



AM\656334NL.doc 59/65 PE 386.367v01-00

NL

gebruikt, alsook de desbetreffende 
gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in 
deel 1 van bijlage III bij deze verordening 
nadat volgens de procedure van artikel 28, 
lid 2, is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met artikel 5 van deze 
verordening. Deze controle omvat geen 
nieuwe risicobeoordeling door de Autoriteit. 
De controle wordt uiterlijk op […] afgerond.

gebruikt, alsook de desbetreffende 
gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in 
deel 1 van bijlage III bij deze verordening 
nadat is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met artikel 5 van deze 
verordening. Deze controle omvat geen 
nieuwe risicobeoordeling door de Autoriteit. 
De controle wordt uiterlijk op […] afgerond.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om wijzigingen in de Bijlagen van deze verordening binnen het 
toepassingsgebeid van de medebeslissingsprocedure te houden.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 125
Artikel 30, lid 2

2. Levensmiddelenadditieven die als 
toegestane draagstoffen in bijlage V bij 
Richtlijn 95/2/EG in 
levensmiddelenadditieven mogen worden 
gebruikt, alsook de desbetreffende 
gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in 
deel 1 van bijlage III bij deze verordening 
nadat volgens de procedure van artikel 28, 
lid 2, is gecontroleerd of zij in 
overeenstemming zijn met artikel 5 van deze 
verordening. Deze controle omvat geen 
nieuwe risicobeoordeling door de Autoriteit. 
De controle wordt uiterlijk op […] afgerond.

2. Levensmiddelenadditieven die als 
toegestane draagstoffen in bijlage V bij 
Richtlijn 95/2/EG in 
levensmiddelenadditieven mogen worden 
gebruikt, alsook de desbetreffende 
gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in 
deel 1 van bijlage III bij deze verordening 
nadat volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, is 
gecontroleerd of zij in overeenstemming zijn 
met artikel 5 van deze verordening. Deze 
controle omvat geen nieuwe 
risicobeoordeling door de Autoriteit. De 
controle wordt uiterlijk op […] afgerond.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de nieuwe 
comitologieprocedure.
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 126
Artikel 30, lid 4

4. Volgens de procedure van artikel 28, lid 
2, kunnen de nodige overgangsmaatregelen 
worden genomen.

4. Volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 28, lid 2 bis, kunnen de 
nodige overgangsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de nieuwe 
comitologieprocedure.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 127
Artikel 31, lid 1

1. Levensmiddelenadditieven die vóór de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening toegestaan waren, worden 
onderworpen aan een nieuwe 
risicobeoordeling, die door de Autoriteit 
wordt verricht.

1. Levensmiddelenadditieven die op de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening in de handel waren, maar niet 
zijn herbeoordeeld en door het 
Wetenschappelijk Comité voor de 
voedselveiligheid van de Autoriteit van 
positief advies voorzien, worden 
onderworpen aan een nieuwe 
risicobeoordeling, die door de Autoriteit 
wordt verricht. Deze additieven worden in 
de handel toegelaten tot de nieuwe 
risicobeoordeling door de Autoriteit is 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Procedures voor uitgebreide veiligheidsbeoordelingen op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke kennis zijn begin negentiger jaren in de EU ingevoerd. De meeste 
additieven die thans in de handel zijn, zijn door deze veiligheidsbeoordeling gekomen en 
veilig bevonden. Additieven die een volledige beoordeling in het kader van de oude wetgeving 
hebben doorlopen en die voor de inwerkingtreding van deze verordening op grote schaal 
worden gebruikt, kunnen, zolang geen veiligheidsbezwaren zijn gerezen,  in de handel worden 
toegelaten tot de nieuwe risicobeoordeling door de Autoriteit is uitgevoerd. 
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 128
Artikel 31, lid 2

2. Een risicobeoordeling door de Autoriteit 
maakt deel uit van de herbeoordeling die de 
Commissie, bijgestaan door het comité, 
voor alle levensmiddelenadditieven die vóór 
de inwerkingtreding van deze verordening 
goedgekeurd waren, zal uitvoeren. De 
herbeoordeling berust op de 
goedkeuringscriteria die bij deze 
verordening vastgesteld zijn en op een
beoordeling van inname en 
risicomanagement.
Alle levensmiddelenadditieven die in de 
Gemeenschap toegelaten moeten blijven, 
worden overgeheveld naar de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij deze verordening. Bijlage III bij deze 
verordening wordt aangevuld met de 
overige levensmiddelenadditieven die in 
levensmiddelenadditieven en in enzymen 
worden gebruikt en met de 
gebruiksvoorwaarden, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. […] tot vaststelling 
van een uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s. Om in een 
passende overgangsperiode te voorzien, zijn 
de bepalingen van bijlage III, met 
uitzondering van de bepalingen betreffende 
draagstoffen voor 
levensmiddelenadditieven, niet vóór 
[1.1.2011] van toepassing.

2. Na raadpleging van de Autoriteit wordt 
binnen een jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening een 
beoordelingsprogramma voor deze 
additieven vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 28, lid 2. Dit 
beoordelingsprogramma wordt gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De herbeoordeling vindt plaats aan de hand 
van een beoordelingsprogramma dat na 
raadpleging van de Autoriteit binnen een 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening wordt vastgesteld. Dit 
beoordelingsprogramma wordt gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is nodig om wijzigingen in de Bijlagen van deze verordening binnen het 
toepassingsgebeid van de medebeslissingsprocedure te houden.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 129
Artikel 34, alinea 3 bis (nieuw)

Levensmiddelen die niet beantwoorden aan 
de vereisten van deze verordening, maar 
conform het gemeenschapsrecht zijn 
geproduceerd, mogen tot het verstrijken 
van de houdbaarheidsdatum in de handel 
blijven. 

Or. de

Motivering

Nu de verordening voor levensmiddelenadditieven deels nieuwe cq aanvullende 
etiketteringsvoorschriften bevat, is er een adequate overgangsbepaling nodig.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 130
Bijlage I, punt 5

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 
aroma of een voedingsenzym op te lossen, te 
verdunnen, te dispergeren of op een andere 
wijze fysisch te wijzigen zonder de 
technologische functie ervan te veranderen 
(en zonder zelf een technologisch effect uit 
te oefenen), om de verwerking, de 
toepassing of het gebruik van de stof te 
vergemakkelijken;

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 
aroma, een voedingsenzym, een nutriënt 
en/of een andere voor nutritionele of 
fysiologische doeleinden aan een 
levensmiddel (of voeding of 
voedingssupplement) toegevoegde stof, op 
te lossen, te verdunnen, te dispergeren of op 
een andere wijze fysisch te wijzigen zonder 
de technologische functie ervan te 
veranderen (en zonder zelf een 
technologisch effect uit te oefenen), om de 
verwerking, de toepassing of het gebruik van 
de stof te vergemakkelijken;

Or. en
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Motivering

1. Draagstoffen zijn heel vaak nodig om de behandeling of het gebruik van nutriënten in 
levensmiddelen en voedingssupplementen te vergemakkelijken. Deze technologische reden 
geldt ook voor additieven en smaakstoffen die eveneens in geringe hoeveelheden worden 
gebruikt.

2. Een harmonisatie voor toegelaten draagstoffen voor bereidingen van nutriënten is nodig 
met het oog op de recente ontwikkelingen in de regelgeving ten aanzien van 
voedingssupplementen en voedselverrijking. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 131
Bijlage I, punt 5

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 
aroma of een voedingsenzym op te lossen, te 
verdunnen, te dispergeren of op een andere 
wijze fysisch te wijzigen zonder de 
technologische functie ervan te veranderen 
(en zonder zelf een technologisch effect uit 
te oefenen), om de verwerking, de 
toepassing of het gebruik van de stof te 
vergemakkelijken;

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 
voedingsenzym, een nutriënt of een andere 
stof met nutritionele of fysiologische 
werking, op te lossen, te verdunnen, te 
dispergeren of op een andere wijze fysisch te 
wijzigen zonder de technologische functie 
ervan te veranderen (en zonder zelf een 
technologisch effect uit te oefenen), om de 
verwerking, de toepassing of het gebruik van 
de stof te vergemakkelijken;

Or. de

Motivering

Draagstoffen worden niet alleen in verband met levensmiddelenadditieven , -aroma's of 
voedingsenzymen gebruikt, maar ook voor nutriënten en andere stoffen met nutritionele of 
fysiologische werking. In het kader van de algemene normen voor levensmiddelenadditieven 
van de Codex Alimentarius wordt op dit moment ook over een aanvullende definitie 
gediscussieerd. 

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 132
Bijlage I, punt 5

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 

5. “draagstoffen”: stoffen die worden 
gebruikt om een levensmiddelenadditief, een 
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aroma of een voedingsenzym op te lossen, te 
verdunnen, te dispergeren of op een andere 
wijze fysisch te wijzigen zonder de 
technologische functie ervan te veranderen 
(en zonder zelf een technologisch effect uit 
te oefenen), om de verwerking, de 
toepassing of het gebruik van de stof te 
vergemakkelijken;

aroma, een voedingsenzym, een nutriënt 
en/of een andere voor nutritionele of 
fysiologische doeleinden aan een 
levensmiddel (of voeding of 
voedingssupplement) toegevoegde stof, op 
te lossen, te verdunnen, te dispergeren of op 
een andere wijze fysisch te wijzigen zonder 
de technologische functie ervan te 
veranderen (en zonder zelf een 
technologisch effect uit te oefenen), om de 
verwerking, de toepassing of het gebruik van 
de stof te vergemakkelijken;

Or. en

Motivering

Draagstoffen zijn heel vaak nodig om het gebruik van nutriënten in levensmiddelen en 
voedingssupplementen te vergemakkelijken. Deze technologische reden geldt ook voor 
additieven en smaakstoffen die eveneens in geringe hoeveelheden worden gebruikt. Een 
harmonisatie voor toegelaten draagstoffen voor bereidingen van nutriënten is nodig met het 
oog op de recente ontwikkelingen in de regelgeving ten aanzien van voedingssupplementen en 
voedselverrijking.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 133
Bijlage III, titel

Communautaire lijst van voor gebruik in 
levensmiddelenadditieven en
voedingsenzymen goedgekeurde 
levensmiddelenadditieven en 
gebruiksvoorwaarden

Communautaire lijst van voor gebruik in 
levensmiddelenadditieven,
voedingsenzymen en -aroma's 
goedgekeurde levensmiddelenadditieven en 
gebruiksvoorwaarden

Or. de

Motivering

Aroma's moeten expliciet worden genoemd met het oog op een alomvattende en stringente 
wetgeving. 
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 134
Bijlage III, deel 3 bis (nieuw)

Deel 3 bis. Additieven in 
levensmiddelenaroma's

Or. de

Motivering

Aroma's moeten worden genoemd met het oog op een alomvattende en stringente wetgeving.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 135
Bijlage III, deel 3 ter (nieuw)

Deel 3 ter. Draagstoffen in nutriënten

Or. de

Motivering

Draagstoffen moeten worden genoemd met het oog op een alomvattende en stringent 
wetgeving.
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