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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 27
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Om toelating overeenkomstig deze 
verordening mogelijk te maken moet ook 
zijn voldaan aan de criteria voor toelating 
die zijn vastgelegd in de verordeningen 
(EG) nr. XXX/2006, (EG) nr. YYY/2006 en 
(EG) nr. ZZZ/2006. 

Or. en

Motivering

Dit spreekt voor zich maar wordt niet specifiek in het voorstel van de Commissie bepaald.
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Amendement ingediend door David Martin, Åsa Westlund

Amendement 28
Overweging 9

(9) Overeenkomstig het kader voor de 
evaluatie van de risico’s op het gebied van 
de voedselveiligheid, als vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van 
een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden , mag 
het in de handel brengen van de stoffen pas 
worden toegestaan na een wetenschappelijke 
evaluatie, van het hoogst mogelijke niveau, 
van de risico’s die zij voor de gezondheid 
van de mens opleveren. Deze evaluatie, die 
moet worden uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna “de 
Autoriteit” genoemd), moet worden gevolgd 
door een risicomanagementbeslissing, die 
door de Commissie moet worden genomen 
in het kader van een regelgevingsprocedure 
die zorgt voor een nauwe samenwerking 
tussen de Commissie en de lidstaten.

(9) Overeenkomstig het kader voor de 
evaluatie van de risico’s op het gebied van 
de voedselveiligheid, als vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van 
een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden , mag 
het in de handel brengen van de stoffen pas 
worden toegestaan na een onafhankelijke 
wetenschappelijke evaluatie, van het hoogst 
mogelijke niveau, van de risico’s die zij voor 
de gezondheid van de mens opleveren. Deze 
evaluatie, die moet worden uitgevoerd onder 
de verantwoordelijkheid van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna “de 
Autoriteit” genoemd), moet worden gevolgd 
door een risicomanagementbeslissing, die 
door de Commissie moet worden genomen 
in het kader van een regelgevingsprocedure 
die zorgt voor een nauwe samenwerking 
tussen de Commissie en de lidstaten.

Or. en

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 29
Overweging 10

(10) Erkend wordt dat in sommige 
gevallen een wetenschappelijke 
risicobeoordeling alleen onvoldoende 
gegevens biedt om daarop een 
risicomanagementbeslissing te baseren en 
dat mogelijk ook andere terzake dienende 
factoren in aanmerking moeten worden 

(10) Erkend wordt dat een 
wetenschappelijke risicobeoordeling alleen 
onvoldoende gegevens biedt om daarop een 
risicomanagementbeslissing te baseren en 
dat ook andere terzake dienende factoren in 
aanmerking moeten worden genomen.
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genomen.

Or. en

Motivering

Andere terzake dienende factoren (veiligheidsaspecten in verband met de gezondheid van de 
consument, aanvaardbare technologische behoefte en voordelen voor de consument) dienen 
in alle gevallen in aanmerking te worden genomen.

Amendement ingediend door David Martin, Åsa Westlund

Amendement 30
Overweging 13

(13) De uniforme procedure voor de 
toelating van de stoffen moet aan de eisen 
inzake transparantie en informatie van het 
publiek voldoen en moet het recht van de 
aanvrager op het behoud van de 
vertrouwelijkheid van bepaalde informatie 
waarborgen.

(13) De uniforme procedure voor de 
toelating van de stoffen moet aan de eisen 
inzake transparantie en informatie van het 
publiek voldoen en moet het recht van de 
aanvrager op het behoud van de 
vertrouwelijkheid van bepaalde informatie 
waarborgen, in daartoe geëigende gevallen 
en om nader omschreven redenen.

Or. en

Amendement ingediend door David Martin, Åsa Westlund

Amendement 31
Overweging 16

(16) Omwille van de doeltreffendheid en 
de vereenvoudiging van de wetgeving is het 
dienstig dat op middellange termijn de 
wenselijkheid wordt bekeken om het 
toepassingsgebied van de uniforme 
procedure uit te breiden tot andere bestaande 
regelingen op het gebied van 
levensmiddelen.

(16) Omwille van de doeltreffendheid en 
de vereenvoudiging van de wetgeving is het 
dienstig dat op middellange termijn en in 
overleg met alle belanghebbenden de 
wenselijkheid wordt bekeken om het 
toepassingsgebied van de uniforme 
procedure uit te breiden tot andere bestaande 
regelingen op het gebied van 
levensmiddelen.

Or. en
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 32
Overweging 18

(18) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden9.
____________________
9PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(18) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden9. Bij het 
voorbereiden van de in bovengenoemd 
besluit bedoelde maatregelen die aan het 
comité moeten worden voorgelegd 
raadpleegt de Commissie in voorkomend 
geval de belanghebbenden.
__________________
9PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit als 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
22.7.2006, blz. 11).

Or. en

Motivering

Specifieke bepalingen die de informele raadpleging van belanghebbenden mogelijk maken 
vóór een besluit van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid 
moeten worden opgenomen om een zo groot mogelijke transparantie en openheid te 
waarborgen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 33
Artikel 1, lid 1

1. Bij deze verordening wordt een uniforme 
evaluatie- en toelatingsprocedure (hierna de 
“uniforme procedure” genoemd) vastgesteld 
voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s 
en uitgangsmaterialen van 
levensmiddelenaroma’s, gebruikt of bestemd 
om te worden gebruikt in of op 
levensmiddelen (hierna de “stoffen” 
genoemd), die bijdraagt aan het vrije 

1. Bij deze verordening wordt een uniforme 
evaluatie- en toelatingsprocedure (hierna de 
“uniforme procedure” genoemd) vastgesteld 
voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s 
en uitgangsmaterialen van 
levensmiddelenaroma’s, gebruikt of bestemd 
om te worden gebruikt in of op 
levensmiddelen (hierna de “stoffen” 
genoemd), die bijdraagt aan een betere 
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verkeer van deze stoffen in de 
Gemeenschap.

bescherming van de consument en de 
volksgezondheid in de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

De verordening heeft tot doel een goede bescherming van de volksgezondheid en de 
consument in de Gemeenschap te waarborgen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 34
Artikel 1, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Deze verordening geldt niet voor producten 
die overeenkomstig verordening (EG) nr. 
2065/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 10 november 2003 inzake in of 
op levensmiddelen gebruikte of te 
gebruiken rookaroma's1 toelaatbaar zijn.
_______________
1 PB L 309 van 26.11.2003, blz. 1.

Or. de

Motivering

Rookaroma's zijn in verordening (EG) nr. 2065/2003 voldoende en op juiste wijze 
gereguleerd. De expliciete uitzondering in deze verordening dient voor een zo duidelijk 
mogelijke regelgeving.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 35
Artikel 2, lid 1

1. In het kader van elke sectorale 
levensmiddelenverordening worden de 
stoffen die in de Gemeenschap in de handel 
mogen worden gebracht, opgenomen in een 
lijst waarvan de inhoud bij die verordening 
wordt vastgesteld (hierna de 
“communautaire lijst” genoemd”). De 
communautaire lijst wordt door de 

1. In het kader van elke sectorale 
levensmiddelenverordening worden de 
stoffen die in de Gemeenschap in de handel 
mogen worden gebracht, opgenomen in een 
lijst waarvan de inhoud bij die verordening 
wordt vastgesteld (hierna de 
“communautaire lijst” genoemd”). De 
communautaire lijst wordt door een 
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Commissie bijgewerkt. Zij wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

verordening van het Europees Parlement 
en de Raad bijgewerkt. Zij wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Over de meeste wijzigingen en actualiseringen van de communautaire lijst worden 
diepgaande debatten gevoerd, zowel door het Europees Parlement als door de Raad. Hoewel 
vaak overeenstemming kan worden bereikt in eerste lezing, mag het besluit niet worden 
overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 36
Artikel 2, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Stoffen die in de communautaire lijst zijn 
opgenomen kunnen door elke exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf worden 
toegepast, met inachtneming van de 
daarvoor geldende voorwaarden, indien de 
toepassing ervan niet wordt beperkt door de 
bepalingen in artikel 12, lid 6 bis.

Or. de

Motivering

De opname van een stof in de communautaire lijst vereist uitgebreide toxicologische 
veiligheidsstudies. Het is goed te begrijpen dat verantwoordelijke producenten die dergelijke 
studies uitvoeren en hiermee een zware financiële last op zich nemen, er belang bij hebben in 
ieder geval een bepaalde tijd voordeel te hebben van de betreffende toelating (zie het 
amendement Schnellhardt op artikel 12).

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 37
Artikel 3, lid 2, alinea 2

Voor de in artikel 2, lid 2, onder b) en c), 
bedoelde bijwerkingen wint de Commissie 
slechts het advies van de Autoriteit in, als 

Voor de in artikel 2, lid 2, onder b) en c), 
bedoelde bijwerkingen wint de Commissie 
slechts het advies van de Autoriteit in, als 
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deze bijwerkingen gevolgen kunnen hebben 
voor de volksgezondheid.

deze bijwerkingen gevolgen kunnen hebben 
voor de menselijke gezondheid.

Or. en

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 38
Artikel 3, lid 3 en 4

3. De uniforme procedure eindigt met 
de vaststelling door de Commissie van een 
verordening tot bijwerking van de lijst 
overeenkomstig artikel 7.
4. In afwijking van lid 3 kan de 
Commissie de uniforme procedure in elk 
stadium beëindigen en niet overgaan tot de 
beoogde bijwerking, als zij van oordeel is 
dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is. Zij houdt waar nodig 
rekening met het advies van de Autoriteit, 
eventuele relevante bepalingen van de 
communautaire wetgeving en andere terzake 
dienende factoren. 
In voorkomend geval stelt de Commissie de 
aanvrager hiervan direct in kennis en geeft 
zij in haar brief de redenen aan waarom zij 
van oordeel is dat een bijwerking niet 
gerechtvaardigd is. 

3. De uniforme procedure eindigt met 
de vaststelling door Het Europees 
Parlement en de Raad van een verordening 
tot bijwerking van de lijst.
4. In afwijking van lid 3 kan de 
Commissie de uniforme procedure in elk 
stadium beëindigen en niet overgaan tot de 
beoogde bijwerking, totdat een voorstel voor 
een verordening is voorgelegd aan het 
Europees Parlement en de Raad, als zij van 
oordeel is dat een dergelijke bijwerking niet 
gerechtvaardigd is. Zij houdt waar nodig 
rekening met het advies van de Autoriteit, 
eventuele relevante bepalingen van de 
communautaire wetgeving en andere terzake 
dienende factoren. 
In voorkomend geval stelt de Commissie de 
aanvrager hiervan direct in kennis en geeft 
zij in haar brief de redenen aan waarom zij 
van oordeel is dat een bijwerking niet 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

De uniforme procedure moet gebaseerd zijn op medebeslissing. Wijzigingen en bijwerkingen 
van de communautaire lijst zijn vaak het onderwerp geweest van diepgaande debatten, zowel 
binnen het Europees Parlement als binnen de Raad. Om die reden mag dit niet worden 
overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 39
Artikel 3, lid 3

3. De uniforme procedure eindigt met 
de vaststelling door de Commissie van een 
verordening tot bijwerking van de lijst 
overeenkomstig artikel 7.

3. De uniforme procedure eindigt met 
de vaststelling door de Commissie van een 
wetgevingsvoorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot 
bijwerking van de lijst overeenkomstig 
artikel 7.

Or. en

Motivering

Over de meeste wijzigingen en actualiseringen van de communautaire lijst worden 
diepgaande debatten gevoerd, zowel door het Europees Parlement als door de Raad. Hoewel 
vaak overeenstemming kan worden bereikt in eerste lezing, mag het besluit niet worden 
overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 40
Artikel 4, lid 1

1. Wanneer de Commissie een aanvraag 
om bijwerking van de communautaire lijst 
ontvangt:

a) bevestigt zij de aanvrager binnen 14 
werkdagen na ontvangst schriftelijk de 
ontvangst van de aanvraag;
b) stuurt zij de aanvraag zo nodig naar 
de Autoriteit door en vraagt zij haar om 
advies.

De aanvraag wordt door de Commissie 
toegankelijk gemaakt voor de lidstaten.

1. Wanneer de Commissie een aanvraag 
om bijwerking van de communautaire lijst 
ontvangt:

a) bevestigt zij de aanvrager binnen 14 
werkdagen na ontvangst schriftelijk de 
ontvangst van de aanvraag;
b) stuurt zij de aanvraag naar de 
Autoriteit door en vraagt zij haar om advies.
De aanvraag wordt door de Commissie 
toegankelijk gemaakt voor het Europees 
Parlement en de lidstaten.

Or. en

Motivering

Over de meeste wijzigingen en actualiseringen van de communautaire lijst worden 
diepgaande debatten gevoerd, zowel door het Europees Parlement als door de Raad. Hoewel 
vaak overeenstemming kan worden bereikt in eerste lezing, mag het besluit niet worden 
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overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.

Amendement ingediend door David Martin

Amendement 41
Artikel 4

1. Wanneer de Commissie een aanvraag 
om bijwerking van de communautaire lijst 
ontvangt:

a) bevestigt zij de aanvrager binnen 14 
werkdagen na ontvangst schriftelijk de 
ontvangst van de aanvraag;
b) stuurt zij de aanvraag zo nodig naar 
de Autoriteit door en vraagt zij haar om 
advies.

De aanvraag wordt door de Commissie 
toegankelijk gemaakt voor de lidstaten.

2. Wanneer de Commissie de procedure 
op eigen initiatief inleidt, stelt zij de 
lidstaten daarvan in kennis en vraagt zij de 
Autoriteit zo nodig om advies.

1. Wanneer de Commissie een aanvraag 
om bijwerking van de communautaire lijst 
ontvangt:

a) bevestigt zij de aanvrager binnen 14 
werkdagen na ontvangst schriftelijk de 
ontvangst van de aanvraag;
b) stuurt zij de aanvraag zo nodig naar 
de Autoriteit door en vraagt zij haar om 
advies.

De aanvraag wordt door de Commissie 
toegankelijk gemaakt voor de lidstaten en 
belanghebbenden.
2. Wanneer de Commissie de procedure 
op eigen initiatief inleidt, stelt zij de 
lidstaten en alle belanghebbenden daarvan 
in kennis en vraagt zij de Autoriteit zo nodig 
om advies.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 42
Artikel 6, lid 1

1. Wanneer de Autoriteit de aanvrager 
in naar behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in 
artikel 5, lid 1, bedoelde termijn worden 
verlengd. De Autoriteit stelt in overleg met 
de aanvrager een termijn vast waarbinnen 
deze informatie kan worden verstrekt en stelt 
de Commissie in kennis van de nodige extra 
termijn. Als de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
Autoriteit bezwaar maakt, wordt de in artikel 

1. Wanneer de Autoriteit de aanvrager 
om aanvullende informatie vraagt, kan de in 
artikel 5, lid 1, bedoelde termijn worden 
verlengd. De Autoriteit stelt in overleg met 
de aanvrager een termijn vast waarbinnen 
deze informatie kan worden verstrekt en stelt 
de Commissie in kennis van de nodige extra 
termijn. Als de Commissie niet binnen acht 
werkdagen na de kennisgeving door de 
Autoriteit bezwaar maakt, wordt de in artikel 
5, lid 1, bedoelde termijn automatisch met 
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5, lid 1, bedoelde termijn automatisch met 
de extra termijn verlengd.

de extra termijn verlengd.

Or. en

Motivering

Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die de Autoriteit nodig heeft om het risico van 
een bepaalde stof te beoordelen, moet de beschikbare termijn worden verlengd om een 
grondige risicobeoordeling mogelijk te maken.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 43
Artikel 7

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-
verordening tot bijwerking van de 
communautaire lijst voor, rekening houdend 
met het advies van de Autoriteit, eventuele 
relevante bepalingen van de communautaire 
wetgeving en andere terzake dienende 
factoren.
Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor de verschillen toe.

De verordening wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde procedure.

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel voor 
een verordening tot bijwerking van de 
communautaire lijst voor, rekening houdend 
met het advies van de Autoriteit, eventuele 
relevante bepalingen van de communautaire 
wetgeving en andere terzake dienende 
factoren.
Wanneer het voorstel voor een verordening
niet in overeenstemming is met het advies 
van de Autoriteit, licht de Commissie de 
redenen voor de verschillen toe.

Or. en

Motivering

Over de meeste wijzigingen en actualiseringen van de communautaire lijst worden 
diepgaande debatten gevoerd, zowel door het Europees Parlement als door de Raad. Hoewel 
vaak overeenstemming kan worden bereikt in eerste lezing, mag het besluit niet worden 
overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 44
Artikel 7

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-
verordening tot bijwerking van de 
communautaire lijst voor, rekening houdend 
met het advies van de Autoriteit, eventuele 
relevante bepalingen van de communautaire 
wetgeving en andere terzake dienende 
factoren.
Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor de verschillen toe.

De verordening wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde procedure.

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel voor 
een verordening tot bijwerking van de 
communautaire lijst voor, rekening houdend 
met het advies van de Autoriteit, eventuele 
relevante bepalingen van de communautaire 
wetgeving en andere terzake dienende 
factoren.
Wanneer het voorstel voor een verordening
niet in overeenstemming is met het advies 
van de Autoriteit, licht de Commissie de 
redenen voor de verschillen toe.

Or. en

Motivering

Over de meeste wijzigingen en actualiseringen van de communautaire lijst worden 
diepgaande debatten gevoerd, zowel door het Europees Parlement als door de Raad. Hoewel 
vaak overeenstemming kan worden bereikt in eerste lezing, mag het besluit niet worden 
overgelaten aan de Commissie en de comitologieprocedure.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 45
Artikel 7, alinea 1

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen
van de communautaire wetgeving en andere 

Binnen een termijn van zes maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
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terzake dienende factoren. terzake dienende factoren.

Or. de

Motivering

Na de ontwikkeling van een nieuwe stof moeten ondernemingen niet langer dan een jaar op 
de toelating hoeven wachten. Voor langdurige procedures is toch al voorzien in de nodige 
flexibiliteit.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 46
Artikel 7, alinea 1

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Binnen een termijn van drie maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Or. en

Motivering

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
three months for the Commission to draft a regulation and propose amendments to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of 
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". )
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 47
Artikel 7, alinea's 1 en 2

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor de verschillen toe.

Binnen een termijn van zes maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor zijn besluit toe.

Or. en

Motivering

Zes maanden moet voldoende zijn voor de indiening van een voorstel in het kader van de 
comitologieprocedure. Redenen voor het besluit van de Commissie moeten worden toegelicht 
voor wat betreft de verschillen tussen de ontwerpverordening en het advies van de Autoriteit.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 48
Artikel 7, alinea 1

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Binnen een termijn van zes maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Or. pl
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Motivering

De bepalingen voor de uniforme toelatingsprocedure zijn onnodig lang. Na de zes maanden 
die de EFSA krijgt voor het geven van een advies, stelt de Commissie voor om negen 
maanden tijd te krijgen om een voorstel voor te leggen in het kader van de 
comitologieprocedure. In dit verband moet zes maanden voldoende zijn.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 49
Artikel 7, alinea's 1 en 2

Binnen een termijn van negen maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor de verschillen toe.

Binnen een termijn van zes maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit 
legt de Commissie aan het in artikel 14, lid 
1, bedoelde comité een ontwerp-verordening 
tot bijwerking van de communautaire lijst 
voor, rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit, eventuele relevante bepalingen 
van de communautaire wetgeving en andere 
terzake dienende factoren.

Wanneer de ontwerp-verordening niet in 
overeenstemming is met het advies van de 
Autoriteit, licht de Commissie de redenen 
voor zijn besluit toe.

Or. en

Motivering

De bepalingen voor de uniforme toelatingsprocedure zijn onnodig lang. Na de zes maanden 
die de EFSA krijgt voor het geven van een advies, stelt de Commissie voor om negen 
maanden tijd te krijgen om een voorstel voor te leggen in het kader van de 
comitologieprocedure. In dit verband moet zes maanden voldoende zijn.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 50
Artikel 7, alinea 2 bis (nieuw)

Indien de Commissie de Autoriteit niet om 
advies vraagt, gaat de in lid 1 genoemde 
termijn in met de indiening van een geldige 
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aanvraag bij de Commissie.

Or. de

Motivering

Ook bij registraties waarvoor een advies van de Autoriteit niet vereist is moet de termijn 
duidelijk zijn vastgelegd.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 51
Artikel 8, lid 1

1. Wanneer de Commissie de aanvrager 
om aanvullende informatie over aspecten 
met betrekking tot het risicomanagement 
vraagt, stelt zij in overleg met de aanvrager 
een termijn vast waarbinnen deze informatie 
kan worden verstrekt. In dat geval wordt de 
in artikel 7 bedoelde termijn 
dienovereenkomstig verlengd.

1. Wanneer de Commissie de aanvrager 
om aanvullende informatie over aspecten 
met betrekking tot het risicomanagement 
vraagt, stelt zij in overleg met de aanvrager 
een termijn vast waarbinnen deze informatie 
kan worden verstrekt. In dat geval kan de 
Commissie de in artikel 7 bedoelde termijn
verlengen, waarbij zij de lidstaten van de 
verlenging in kennis stelt.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Bart Staes

Amendement 52
Artikel 8, lid 2

2. Als de aanvullende informatie niet 
binnen de in lid 1 bedoelde termijn wordt 
toegezonden, handelt de Commissie op 
grond van de reeds verstrekte informatie.

2. Als de aanvullende informatie niet 
binnen de in lid 1 bedoelde termijn wordt 
toegezonden, verlengt de Commissie de in 
artikel 7 bedoelde termijn, ofwel verwerpt 
zij de aanvraag.

Or. en

Motivering

Indien de aanvragers de gevraagde gegevens niet binnen een redelijke termijn leveren, moet 
de Commissie meer tijd hebben voor de beoordeling.
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 53
Artikel 10

De in artikel 5, lid 1, en artikel 7 bedoelde 
termijnen kunnen door de Commissie op 
eigen initiatief of eventueel op verzoek van 
de Autoriteit worden verlengd, als het 
karakter van het dossier zulks rechtvaardigt, 
onverminderd artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 
1. In voorkomend geval stelt de Commissie 
de aanvrager in kennis van deze verlenging 
en van de redenen die deze verlenging 
rechtvaardigen.

De in artikel 5, lid 1, en artikel 7 bedoelde 
termijnen kunnen door de Commissie op 
eigen initiatief of eventueel op verzoek van 
de Autoriteit worden verlengd, als het 
karakter van het dossier zulks rechtvaardigt, 
onverminderd artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 
1. In dergelijke gevallen stelt de Commissie 
de aanvrager en de lidstaten in kennis van 
deze verlenging en van de redenen die deze 
verlenging rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

De aanvrager moet te allen tijde worden ingelicht over een verlenging van de termijnen. Ook 
de lidstaten moeten in kennis worden gesteld.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 54
Artikel 10

De in artikel 5, lid 1, en artikel 7 bedoelde 
termijnen kunnen door de Commissie op 
eigen initiatief of eventueel op verzoek van 
de Autoriteit worden verlengd, als het 
karakter van het dossier zulks rechtvaardigt, 
onverminderd artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 
1. In voorkomend geval stelt de Commissie 
de aanvrager in kennis van deze verlenging 
en van de redenen die deze verlenging 
rechtvaardigen.

De in artikel 5, lid 1, en artikel 7 bedoelde 
termijnen kunnen door de Commissie op 
eigen initiatief of eventueel op verzoek van 
de Autoriteit worden verlengd, als het 
karakter van het dossier zulks rechtvaardigt, 
onverminderd artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 
1. In een dergelijk geval stelt de Commissie 
de aanvrager in kennis van deze verlenging 
en van de redenen die deze verlenging 
rechtvaardigen.

Or. de

Motivering

De aanvrager moet te allen tijde worden ingelicht over een verlenging. Alleen een 
gemotiveerde en tijdige informatieverstrekking kan zekerheid inzake de planning garanderen.
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Amendement ingediend door David Martin

Amendement 55
Artikel 11

De Autoriteit draagt zorg voor de 
transparantie van haar activiteiten 
overeenkomstig artikel 38 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002. Zij maakt met name haar 
adviezen onverwijld openbaar. Bovendien 
maakt zij de adviesaanvragen en de in artikel 
6, lid 1, bedoelde termijnverlengingen 
openbaar.

De Autoriteit draagt zorg voor de 
transparantie van haar activiteiten 
overeenkomstig artikel 38 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002. Zij maakt met name haar 
adviezen onverwijld openbaar, tezamen met 
alle aanvragen en daarmee verband 
houdend materiaal. Bovendien maakt zij de 
adviesaanvragen en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde termijnverlengingen openbaar.

Or. en

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 56
Artikel 12, lid 3

3. De Commissie stelt vast welke 
gegevens vertrouwelijk kunnen blijven en 
stelt de aanvrager daarvan in kennis. 

3. De Commissie stelt vast welke 
gegevens vertrouwelijk kunnen blijven en 
stelt de aanvrager en de lidstaten daarvan in 
kennis. 

Or. en

Motivering

Ook de lidstaten moeten in kennis worden gesteld.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 57
Artikel 12, lid 3

3. De Commissie stelt vast welke 
gegevens vertrouwelijk kunnen blijven en 
stelt de aanvrager daarvan in kennis. 

3. Na overleg met de aanvrager stelt de 
Commissie vast welke gegevens 
vertrouwelijk kunnen blijven en stelt de 
aanvrager daarvan in kennis. 

Or. de
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Motivering

De aanvrager moet het recht hebben tijdig in kennis te worden gesteld van het besluit. 
Bovendien moet de producent de mogelijkheid hebben zijn mening uiteen te zetten en zich uit 
te spreken over de standpunten van de Commissie.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 58
Artikel 12, lid 3

3. De Commissie stelt vast welke 
gegevens vertrouwelijk kunnen blijven en 
stelt de aanvrager daarvan in kennis.

3. De Commissie bepaalt samen met de 
aanvrager welke gegevens vertrouwelijk 
kunnen blijven. 

Or. en

Motivering

Betrokkenheid van en interactie met de aanvrager bij de vaststelling van de gegevens die 
vertrouwelijk moeten blijven is van wezenlijk belang in de vroegste fase van de procedure.
Alleen op die manier is de vertrouwelijkheid gegarandeerd van informatie die anders in zijn 
totaliteit schade zou kunnen toebrengen aan commerciële belangen of belangen van 
wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van de aanvrager. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 59
Artikel 12, lid 4

4. Na kennis te hebben genomen van 
het standpunt van de Commissie beschikt de 
aanvrager over een termijn van drie weken 
om zijn aanvraag in te trekken om de 
vertrouwelijkheid van de meegedeelde 
informatie te verzekeren. De 
vertrouwelijkheid blijft tot het einde van 
deze termijn verzekerd.

4. Na kennis te hebben genomen van 
het standpunt van de Commissie beschikt de 
aanvrager over een termijn van drie weken 
om zijn aanvraag in te trekken om de 
vertrouwelijkheid van de meegedeelde 
informatie te verzekeren of bezwaar aan te 
tekenen tegen het standpunt van de 
Commissie. De Commissie beschikt dan 
over een termijn van twee maanden om een 
definitief besluit te nemen over het 
bezwaar. De vertrouwelijkheid blijft 
verzekerd tot het einde van de 
oorspronkelijke termijn van drie weken, of, 
indien bezwaar wordt aangetekend, tot het 
definitieve besluit wordt genomen.
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Or. en

Motivering

Aanvragers moeten het recht hebben bezwaar aan te tekenen tegen de besluiten van de 
Commissie met betrekking tot de vertrouwelijkheid van informatie.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 60
Artikel 12, lid 6

6. Indien een aanvrager zijn aanvraag 
intrekt of heeft ingetrokken, respecteren de 
Autoriteit, de Commissie en de lidstaten het 
vertrouwelijke karakter van commerciële en 
industriële informatie, met inbegrip van 
informatie over onderzoek en ontwikkeling 
alsmede informatie over het vertrouwelijke 
karakter waarvan de Commissie en de 
aanvrager van mening verschillen.

6. Indien een aanvrager zijn aanvraag 
intrekt of heeft ingetrokken, respecteren de 
Autoriteit, de Commissie en de lidstaten het 
vertrouwelijke karakter van alle in de 
aanvraag opgenomen informatie.

Or. en

Motivering

Om de commerciële belangen of de belangen van wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling van de aanvrager te beschermen, moet worden gewaarborgd dat alle in de 
aanvraag opgenomen en daarmee verband houdende informatie vertrouwelijk wordt 
gehouden.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 61
Artikel 12, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. De door de aanvrager ingediende
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie mogen gedurende tien jaar 
vanaf de datum van de toelating niet ten 
behoeve van latere aanvragers worden 
gebruikt, tenzij de latere aanvrager met de 
eerdere aanvrager is overeengekomen dat 
die gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt, indien:
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a) de eerdere aanvrager bij zijn aanvraag 
heeft aangegeven dat de wetenschappelijke 
gegevens en andere informatie door 
eigendomsrechten waren beschermd, en
b) de eerdere aanvrager ten tijde van zijn 
aanvraag het exclusieve recht had om naar 
de desbetreffende gegevens te verwijzen, en
c) de levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen of
levensmiddelenaroma’s niet hadden
kunnen worden toegelaten indien de 
eerdere aanvrager de desbetreffende 
gegevens niet had verstrekt.

Or. de

Motivering

De opname van een stof in de communautaire lijst vereist uitgebreide toxicologische 
veiligheidsstudies. Het is goed te begrijpen dat verantwoordelijke producenten die dergelijke 
studies uitvoeren en hiermee een zware financiële last op zich nemen, er belang bij hebben in 
ieder geval een bepaalde tijd voordeel te hebben van de betreffende toelating.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 62
Artikel 12, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. De door de aanvragers ingediende 
wetenschappelijke gegevens en andere
informatie mogen gedurende tien jaar 
vanaf de datum van de toelating niet ten 
behoeve van latere aanvragers worden 
gebruikt, tenzij de latere aanvrager met de 
eerdere aanvrager is overeengekomen dat 
die gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt en dat de kosten 
dienovereenkomstig worden gedeeld, 
indien:
a) de eerdere aanvrager bij zijn aanvraag 
heeft aangegeven dat de wetenschappelijke 
gegevens en andere informatie door 
eigendomsrechten waren beschermd, en
b) de eerdere aanvrager ten tijde van zijn 
aanvraag het exclusieve recht had om naar 
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de desbetreffende gegevens te verwijzen, en
c) de levensmiddelenadditieven niet hadden 
kunnen worden toegelaten indien de 
eerdere aanvrager de desbetreffende 
gegevens niet had verstrekt.

Or. en

Motivering

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation. 
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition. 
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Article 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
unless the other applicant has agreed with the authorisation holder."


