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Amendement 43
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt, dat een aanzienlijke bijdrage 
levert tot de gezondheid en het welzijn van 
de burgers en hun sociale en economische 
belangen. Verschillen tussen nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de 
veiligheidsbeoordeling en toelating van 
nieuwe voedingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor het vrije verkeer 
van deze producten en daardoor oneerlijke 
concurrentievoorwaarden scheppen.

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond 
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt, dat een aanzienlijke bijdrage 
levert tot de gezondheid en het welzijn van 
de burgers en hun sociale en economische 
belangen. Verschillen tussen nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de 
veiligheidsbeoordeling en toelating van 
nieuwe voedingsmiddelen kunnen een
belemmering vormen voor het vrije verkeer 
van deze producten en daardoor eventueel 
oneerlijke concurrentievoorwaarden 
scheppen.

Or. en

Motivering

Verschillen in nationale wetten regelgeving kunnen de vrije handel belemmeren, maar dit houdt 
niet automatisch verband met oneerlijke mededingingsvoorwaarden. 

Amendement 44
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te worden verzekerd.

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid, dierenwelzijn en 
milieubescherming te worden verzekerd.
Steeds dient het voorzorgsbeginsel te 
gelden.

Or. en
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Amendement 45
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 13 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie wordt bepaald dat de Unie en de 
lidstaten bij het formuleren en uitvoeren 
van beleid, daar dieren wezens met gevoel 
zijn, ten volle rekening houden met de 
vereisten van het welzijn van dieren.

Or. en

Amendement 46
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In de resolutie van het Europees 
Parlement  van 3 september 2008 over het 
klonen van dieren ten behoeve van de 
voedselvoorziening wordt de Commissie 
verzocht voorstellen in te dienen om ten 
behoeve van de voedselvoorziening te 
verbieden: (i) het klonen van dieren, (ii) 
het voor landbouwdoelen houden van 
gekloonde dieren of hun jongen, (iii) het 
op de markt brengen van vlees of 
zuivelproducten afkomstig van gekloonde 
dieren of hun jongen en (iv) het invoeren 
van gekloonde dieren of hun jongen, zaad 
en embryo's van gekloonde dieren of hun 
jongen, en vlees of zuivelproducten 
afkomstig van gekloonde dieren of hun 
jongen.

Or. en
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Amendement 47
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Het Wetenschappelijk Comité 
voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) 
van de Commissie heeft op 28 en 29 
september 2005 een advies aangenomen 
waarin werd geconcludeerd dat er "grote 
leemten [bestaan]in de kennis die voor 
risicobeoordeling nodig is". onder andere 
wat de karakterisering van nanodeeltjes, 
de detectie en meting van nanodeeltjes, de 
dosis-effectrelatie, het gedrag en de 
persistentie van nanodeeltjes in mensen 
en het milieu en alle aspecten van 
toxicologie en milieutoxicologie die 
verband met nanodeeltjes houden, 
betreft." wijst voorts op de conclusie van 
het WCNG dat "de bestaande 
toxicologische en ecotoxicologische 
methoden misschien niet volstaan om alle 
kwesties aan te pakken die door 
nanodeeltjes aan de orde worden gesteld."

Or. en

Amendement 48
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij Verordening (EG) nr. 258/97 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten en Verordening (EG) 
nr. 1852/2001 van de Commissie van 
20 september 2001 houdende nadere regels 
voor de openbaarmaking van bepaalde 
gegevens en de bescherming van ingevolge 

(3) Bij Verordening (EG) nr. 258/97 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten en Verordening (EG) 
nr. 185212001/2001 van de Commissie van 
20 september 2001 houdende nadere regels 
voor de openbaarmaking van bepaalde 
gegevens en de bescherming van ingevolge 
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Verordening (EG) nr. 258/975 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte 
gegevens zijn communautaire 
voorschriften voor nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld. Voor de 
duidelijkheid moet Verordening (EG) 
nr. 258/97 worden ingetrokken en door 
deze verordening worden vervangen.

Verordening (EG) nr. 258/975 van het 
Europees Parlement en de Raad verstrekte 
gegevens zijn communautaire 
voorschriften voor nieuwe 
voedingsmiddelen vastgesteld. Voor de 
duidelijkheid moeten Verordening (EG) 
nr. 258/97 en Verordening (EG) 
nr. 1852/2001 van de Commissie worden 
ingetrokken.  Verordening (EG) nr. 
258/97 moet door deze verordening 
worden vervangen. Aanbeveling 
97/618/EG moet worden vervangen door 
specifiek op nieuwe levensmiddelen 
gerichte geactualiseerde richtsnoeren, 
maar Aanbeveling 97/618/EG blijft, totdat 
zij wordt vervangen door herziene 
richtsnoeren, beschikbaar voor gebruik 
door aanvragers.

Or. en

Motivering

De bepalingen in verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie in verband met de in dit 
voorstel voor een verordening uiteengezette beoordelingsprocedure vallen thans onder de 
voorgestelde gezamenlijke procedure, waardoor verordening (EG) nr. 1852/2001 van de 
Commissie niet meer nodig is. De voorgestelde nieuwe verordening voorziet in de publicatie van 
nieuwe richtsnoeren ter ondersteuning van de aanvragers. De vorige richtsnoeren moeten 
worden gehandhaafd totdat zij worden vervangen door herziene richtsnoeren.

Amendement 49
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De bestaande definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen moet worden 
verduidelijkt en geactualiseerd door in 
plaats van de huidige categorieën een 
verwijzing op te nemen naar de algemene 
definitie van levensmiddelen in 
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 

(5) De bestaande definitie van nieuwe 
voedingsmiddelen moet worden 
verduidelijkt en geactualiseerd door in 
plaats van de huidige categorieën een 
verwijzing op te nemen naar de algemene 
definitie van levensmiddelen in 
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 
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de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden.

de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden, 
alsook een toelichting op de normen om 
als nieuw te worden aangemerkt.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de wetgeving dienen de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen in het dispositief of in een overweging te worden toegelicht. 

Amendement 50
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Levensmiddelen met een nieuwe of 
opzettelijk gewijzigde molecuulstructuur, 
levensmiddelen bestaande uit of 
afgezonderd uit micro-organismen, 
schimmels of algen, nieuwe strengen van 
een micro-organisme waarvan niet 
bekend is dat zij veilig kunnen worden 
gebruikt, alsook concentraten van stoffen 
die van nature in planten voorkomen, 
worden volgens de definitie van 
onderhavige verordening als nieuw 
beschouwd.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt welke categorieën producten in alle omstandigheden onder de definitie van nieuwe 
levensmiddelen vallen. Door deze niet-uitputtende lijst van voedselcategorieën wordt aldus een 
bijdrage geleverd tot juridische zekerheid over de definitie van nieuwe levensmiddelen zoals 
door middel van deze verordening geactualiseerd.
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Amendement 51
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt. Met name 
opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, die 
van invloed zijn op de levensmiddelen en 
dus mogelijk ook op de voedselveiligheid, 
moeten onder deze verordening vallen. 
Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van planten en dieren die 
met niet-traditionele kweek- en 
foktechnieken zijn geproduceerd, en 
levensmiddelen die met nieuwe 
productieprocedés, zoals nanotechnologie 
en nanowetenschap, die van invloed 
kunnen zijn op de levensmiddelen, zijn 
gemodificeerd, ook als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd.

(6) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient alle voedingsmiddelen 
te omvatteen die vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap niet in significante mate 
voor menselijke voeding zijn gebruikt. Tot 
de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen moet onder meer het 
gebruik van nieuwe soorten of 
organismen zoals planten, dieren, micro-
organismen, schimmels of algen behoren. 
Ook voedingsmiddelen waarbij nieuwe 
delen van bestaande organismen en 
stoffen met een nieuwe moleculaire 
structuur worden gebruikt, dienen als 
nieuwe voedingsmiddelen te worden 
aangemerkt. Een bestaand 
voedingsmiddel moet als nieuw worden 
beschouwd wanneer zijn chemische 
samenstelling, moleculaire structuur, 
deeltjesgrootte of andere elementen zijn 
gemodificeerd op een wijze die 
waarschijnlijk van invloed is op de 
voedselveiligheid. Bovendien moet worden 
verduidelijkt dat een voedingsmiddel als 
nieuw moet worden beschouwd wanneer 
daarop een productietechnologie is 
toegepast die eerder niet werd gebruikt. 
Met name opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, die 
van invloed zijn op de levensmiddelen en 
dus mogelijk ook op de voedselveiligheid, 
moeten onder deze verordening vallen. 
Daarom moeten levensmiddelen die 
afkomstig zijn van planten en dieren die 
met niet-traditionele kweek- en 
foktechnieken zijn geproduceerd, en 
levensmiddelen die met nieuwe 
productieprocedés, zoals nanotechnologie 
en nanowetenschap, die van invloed 
kunnen zijn op de voedselveiligheid, zijn 
gemodificeerd, ook als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd.
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Levensmiddelen die afkomstig zijn van 
nieuwe plantensoorten of van diersoorten 
die met traditionele foktechnieken zijn 
geproduceerd, moeten niet als nieuwe 
voedingsmiddelen worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de wetgeving dienen de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen te worden toegelicht, bij voorkeur in het dispositief of in een overweging. De 
voorgestelde tekst beschrijft de wijze waarop de wetgeving inzake nieuwe levensmiddelen tot 
dusver functioneert. In de laatste zinsnede, die als volgt moet luiden: "zoals nanotechnologie en 
nanowetenschap, die van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid" ontbreekt het woord 
"veiligheid".

Amendement 52
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt. Met name 
opkomende kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechnologieën, 
die van invloed zijn op de levensmiddelen 
en dus mogelijk ook op de 
voedselveiligheid, moeten onder deze 
verordening vallen. Daarom moeten 
levensmiddelen die afkomstig zijn van 
planten en dieren die met niet-traditionele 
kweek- en foktechnieken zijn 
geproduceerd, en levensmiddelen die met 
nieuwe productieprocedés, zoals 
nanotechnologie en nanowetenschap, die 
van invloed kunnen zijn op de 
levensmiddelen, zijn gemodificeerd, ook 
als nieuwe voedingsmiddelen worden 
beschouwd. Levensmiddelen die 
afkomstig zijn van nieuwe plantensoorten 
of van diersoorten die met traditionele 

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd en geacht wordt onder 
deze verordening te vallen wanneer daarop 
een productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt alsook 
levensmiddelen die zijn gemodificeerd 
door middel van nieuwe 
productieprocessen zoals nanotechnologie 
en nanowetenschap die gevolgen heeft 
voor veiligheid of voeding. Voedel op 
basis van nieuwe plantensoorten moet niet 
als nieuw levensmiddel worden 
beschouwd.
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foktechnieken zijn geproduceerd, moeten 
niet als nieuwe voedingsmiddelen worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 53
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De momenteel beschikbare 
testmethoden zijn niet geschikt voor de 
beoordeling van de risico's die verbonden 
zijn aan nanomaterialen. Er dienen met 
spoed nanospecifieke, niet op dierproeven 
gebaseerde testmethoden te worden 
ontwikkeld.  Ter bescherming van de 
gezondheid van de mens en om 
dierproeven te vermijden, moet de 
toepassing van nanotechnologieën bij de 
voedselproductie worden verboden totdat 
er voldoende nanospecifieke, niet op 
dierproeven gebaseerde testmethoden voor 
gebruik zijn vrijgegeven en er op de 
grondslag van deze proeven een adequate 
veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Er bestaan thans geen adequate methoden om de veiligheid van nanomateriaal te beoordelen 
(zieWCNG-advies van september 2005). Nanomateriaal moet getoetst worden met 
nanospecifieke tests waarbij geen dieren worden gebruikt. Zolang er geen nanospecifieke 
proefdiervrije tests voor een adequate veiligheidsbeoordeling van nanomateriaal in 
voedingsmiddelen beschikbaar zijn, moet het gebruik ervan verboden blijven te bescherming van 
de volksgezondheid en ter voorkoming van tests met proefdieren.
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Amendement 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) overwegende dat de Europese 
Groep Ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën in zijn advies (nr. 23) 
inzake de ethische aspecten van het 
klonen ten behoeve van de 
voedselvoorziening heeft verklaard "dat 
er geen overtuigende argumenten zijn die 
de productie van voedingsmiddelen uit 
klonen en hun nakomelingen 
rechtvaardigen". overwegende dat het 
Wetenschappelijk Comité van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid  
in zijn advies van 15 juli 20081 tot de 
slotsom is gekomen dat gebleken is dat de 
gezondheid en het welzijn van een 
beduidend aantal klonen in ongunstige 
zin, en soms ernstig en met dodelijke 
afloop worden beïnvloed.

The EFSA Journal (2008) 767, 1-49.

Or. en

Motivering

Uit de adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de Europese Groep Ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën blijkt dat klonen ernstige gezondheids-
en welzijnsproblemen tot gevolg heeft voor gekloonde dieren en hun draagmoederdieren.  

Amendement 55
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De in de verpakking van voedsel 
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aanwezige nanomaterialen moeten 
worden opgenomen in een lijst van 
goedgekeurde nanomaterialen, en zij 
dienen vergezeld te gaan van een 
migratielimiet in of op de 
voedingsproducten in deze verpakkingen.

Or. fr

Motivering

Voor verpakkingen die zijn samengesteld uit nanomaterialen en die in aanraking komen met 
voedingsproducten, moet toestemming worden verleend.

Amendement 56
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zo nodig moeten 
uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld 
om criteria te verschaffen voor de 
beoordeling of een levensmiddel vóór 
15 mei 1997 in de Gemeenschap in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt. Als een levensmiddel vóór die 
datum uitsluitend gebruikt is als 
voedingssupplement, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2002/46/EG, of bestanddeel 
daarvan, mag het na die datum voor 
hetzelfde gebruik in de handel worden 
gebracht zonder als nieuw voedingsmiddel 
te worden beschouwd. Bij de beoordeling 
of het levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
echter geen rekening worden gehouden met 
het gebruik als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan. Voor ander gebruik 
van het betrokken levensmiddel, dus niet 
als voedingssupplement, moet 
toestemming overeenkomstig deze 
verordening vereist zijn.

(7) Er moeten uitvoeringsmaatregelen 
worden vastgesteld om aanvullende
criteria te verschaffen voor de beoordeling 
of een levensmiddel vóór 15 mei 1997 in 
de Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt. Als een 
levensmiddel vóór die datum uitsluitend 
gebruikt is als voedingssupplement, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG, of 
bestanddeel daarvan, mag het na die datum 
voor hetzelfde gebruik in de handel worden 
gebracht zonder als nieuw voedingsmiddel 
te worden beschouwd. Bij de beoordeling 
of het levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap in significante mate voor 
menselijke voeding is gebruikt, moet 
echter geen rekening worden gehouden met 
het gebruik als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan. Voor ander gebruik 
van het betrokken levensmiddel, dus niet 
als voedingssupplement, moet 
toestemming overeenkomstig deze 
verordening vereist zijn.

Or. en
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Motivering

Er moeten uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld om de criteria voor de nieuwheid van 
voedingsmiddelen nader te beschrijven. Het woord 'aanvullende' dient te worden ingevoegd 
aangezien de amendementen op overweging 6 reeds nadere toelichtingen bevatten.

Amendement 57
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wanneer een product, rekening 
houdend met al zijn kenmerken, aan de 
definitie van een geneesmiddel en aan de 
definitie van een product dat onder de 
toepassing van andere communautaire 
wetgeving valt, beantwoordt, zijn de 
bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik1 van toepassing. Als 
gevolg hiervan mag een lidstaat die 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
vaststelt dat een stof een geneesmiddel is, 
het in de handel brengen van dit middel 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving beperken.
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Or. en

Motivering

Bij de behandeling van nieuwe voedingsmiddelen rijzen vele vragen over de grens tussen levens-
en geneesmiddelen. Daarom is het van belang om dit algemene beginsel te benadrukken in deze 
overweging, die voor meer duidelijkheid voor de sector en voor consumenten zorgt met 
betrekking tot de werking van de markt en producten op de grens.
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Amendement 58
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Levensmiddelen die voor 
technologische toepassingen bestemd zijn 
of genetisch gemodificeerd zijn, moeten 
niet onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen. Daarom moeten 
levensmiddelen die uitsluitend gebruikt 
worden als additieven die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. XX/XXX van het Europees Parlement 
en de Raad van [...] vallen, aroma’s die 
onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. XX/XXX van het 
Europees Parlement en de Raad van [...] 
vallen, extractiemiddelen die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 88/344/EEG van de Raad van 13 
juni 1988 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake het gebruik van 
extractiemiddelen bij de productie van 
levensmiddelen en bestanddelen daarvan 
vallen, enzymen die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. XX/XXX van het Europees Parlement 
en de Raad van [...] vallen en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen die onder 
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 vallen, van 
het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten.

(10) Levensmiddelen die voor 
technologische toepassingen bestemd zijn 
of genetisch gemodificeerd zijn, moeten 
niet onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, zolang op deze 
levensmiddelen een 
veiligheidsbeoordeling en goedkeuring 
overeenkomstig andere 
Gemeenschapswetgeving van toepassing 
is. Daarom moeten levensmiddelen die 
uitsluitend gebruikt worden als additieven 
die onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. XX/XXX van het 
Europees Parlement en de Raad van [...] 
vallen, aroma’s die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. XX/XXX van het Europees Parlement 
en de Raad van [...] vallen, 
extractiemiddelen die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 88/344/EEG van de Raad van 13 
juni 1988 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake het gebruik van 
extractiemiddelen bij de productie van 
levensmiddelen en bestanddelen daarvan 
vallen, enzymen die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. XX/XXX van het Europees Parlement 
en de Raad van [...] vallen en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen die onder 
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 vallen, van 
het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten.

Or. en
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Motivering

Verduidelijkt moet worden dat voor alle nieuwe levenmiddelen en ingrediënten van 
levensmiddelen één enkele gevarenbeoordeling overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving 
dient te gelden. Voor levensmiddelen waarop reeds een veiligheidsbeoordeling en goedkeuring 
overeenkomstig andere communautaire wetgeving is uitgevoerd, moet niet ook nog eens een 
veiligheidsbeoordeling en goedkeuring overeenkomstig de nieuwe voedselverordening vereist 
zijn.

Amendement 59
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De indeling van een nieuw 
levensmiddel bij voorbeeld op basis van 
het feit dat het vóór de datum van 
inwerkingtreding van de wetgeving in 
significante mate voor menselijke voeding 
is gebruikt, dan wel door gebruikmaking 
van bekende methoden van 
voedselproductie, moet plaatsvinden op 
basis van informatie die in de lidstaten 
beschikbaar is en bovendien door 
eventuele belanghebbende partijen Er 
moet een procedure worden vastgesteld 
voor de verzameling van deze gegevens. 
Deze procedure moet eenvoudig en 
transparant zijn en mag geen onnodige 
verstoring van de markt veroorzaken.

Or. en

Motivering

Bij het verzamelen van de informatie kunnen vragen worden gesteld over producten die al op de 
markt zijn gebracht of producten die als nieuwe voedingsmiddelen worden aangeboden, maar dit 
uiteindelijk niet blijken te zijn. Tijdens het op transparante wijze vergaren van de informatie mag 
de concurrentiepositie van deze producten niet nadelig worden beïnvloed door onjuiste 
gevolgtrekkingen omtrent de status van nieuw voedingsmiddel. De Commissie moet daarom bij 
deze procedure alert zijn op dergelijke problemen en ongerechtvaardigde verstoringen van de 
markt vermijden. De referentiedatum 15 mei 1997 moet worden aangepast daar het 
toepassingsgebied van de verordening is aangepast ten opzichte van Verordening 258/57. Deze 
dient te worden vervangen door de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening.
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Amendement 60
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 
alleen in de Gemeenschap in de handel 
worden gebracht als zij veilig zijn en niet 
misleidend zijn voor de consument. 
Bovendien mogen zij niet zodanig 
verschillen van de levensmiddelen ter 
vervanging waarvan zij zijn bedoeld, dat 
zij uit voedingsoogpunt nadelig voor de 
consument zijn.

(14) Nieuwe voedingsmiddelen mogen 
alleen in de Gemeenschap in de handel 
worden gebracht als zij veilig zijn en niet 
misleidend zijn voor de consument en 
duidelijke voordelen voor de consument 
met zich meebrengen. Bovendien mogen 
zij niet zodanig verschillen van de 
levensmiddelen ter vervanging waarvan zij 
zijn bedoeld, dat zij uit voedingsoogpunt 
nadelig voor de consument zijn.

Or. en

Amendement 61
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om dierproeven te vermijden worden 
voor de toepassing van deze verordening 
slechts als laatste middel proeven op 
gewervelde dieren uitgevoerd. Door deze 
verordening moet worden gewaarborgd 
dat er zo weinig mogelijk proeven met 
gewervelde dieren worden gedaan en dat 
er geen dubbele proeven worden 
uitgevoerd, en de toepassing van proeven 
zonder dieren en van intelligente-
proefstrategieën moet worden bevorderd. 
In het kader van de ontwikkeling van 
nieuwe levensmiddelen moeten bestaande 
resultaten van proeven met gewervelde 
dieren worden gedeeld. Overeenkomstig 
richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 
november 1986 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
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lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt1, moeten proeven met gewervelde 
dieren eveneens worden vervangen, 
beperkt of verfijnd. Tenuitvoerlegging van 
deze verordening moet zo mogelijk 
gebaseerd zijn op toepassing van adequate 
vervangende proefmethoden. Uiterlijk op 
* moet de Commissie de voorschriften 
inzake gegevenbescherming van de 
resultaten van proeven met gewervelde 
dieren herzien en deze zo nodig wijzigen.
1 PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1. 
* Zeven jaar na inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn.

Or. en

Motivering

In aansluiting op de eis in het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren dat 
de Gemeenschap en de lidstaten bij opstelling en tenuitvoerlegging van beleid ten volle rekening 
houden met welzijnseisen, moet worden opgenomen dat dierproeven tot het absolute minimum 
beperkt blijven, alleen worden uitgevoerd als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn en dat 
toepassing van alternatieven wordt bevorderd.

Amendement 62
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Recital 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ook moeten criteria voor de 
beoordeling van de potentiële risico’s van 
nieuwe voedingsmiddelen worden 
vastgesteld. Met het oog op een 
geharmoniseerde wetenschappelijke 
beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 
moet die beoordeling door de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna 
“de autoriteit” genoemd) worden verricht.

(16) Ook moeten criteria voor de 
beoordeling van de potentiële risico’s van 
nieuwe voedingsmiddelen worden 
vastgesteld. Met het oog op een 
geharmoniseerde wetenschappelijke 
beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen 
moet die beoordeling door de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna 
“de autoriteit” genoemd) in samenwerking 
met de autoriteiten van de lidstaten
worden verricht.

Or. fr
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Motivering

Het is een goed idee de procedure van toelating en beoordeling van nieuwe voedingsproducten 
te centraliseren, maar het is eveneens wenselijk de samenwerking tussen de Europese autoriteit 
en de bevoegde instanties van de lidstaten te handhaven, met name voor het markttoezicht dat in 
het kader van deze wetgeving tot hun opdracht zal behoren. Dankzij deze samenwerking zullen 
zij hun deskundigheid en competentie behouden.

Amendement 63
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zo nodig moeten op basis van de 
conclusies van de veiligheidsbeoordeling 
voorschriften worden vastgesteld voor 
monitoring van het gebruik van in de 
handel gebrachte nieuwe 
voedingsmiddelen voor menselijke 
consumptie.

(18) Op basis van de conclusies van de 
veiligheidsbeoordeling moeten
voorschriften worden vastgesteld voor 
monitoring van het gebruik van in de 
handel gebrachte nieuwe 
voedingsmiddelen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van amendement 10 van de rapporteur.

Amendement 64
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren 
mogen de nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en eigen gegevens die worden 
verstrekt om een aanvraag voor de opname 
van een nieuw voedingsmiddel op de 
communautaire lijst te ondersteunen, onder 
bepaalde omstandigheden gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 

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

van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. De 
bescherming van de door een aanvrager 
ingediende wetenschappelijke gegevens 
mag voor andere aanvragers geen beletsel 
vormen om op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen. 

Overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
en diervoeders wordt voor 
gegevensbescherming en geheimhouding 
gezorgd.

Or. en

Amendement 65
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Herhaling van onderzoeken waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, moet 
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echter verboden worden. In dit verband 
moet het verplicht zijn toegang te 
verschaffen tot onderzoek op gewervelde 
dieren en ander onderzoek dat 
dierproeven kan voorkomen.

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren
moeten de investeringen van vernieuwers 
die gegevens opleveren die toepassing 
overeenkomstig deze verordening steunen, 
worden beschermd De nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens die worden verstrekt om een 
aanvraag voor de opname van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
te ondersteunen, mogen gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. 

Tijdens deze beperkte periode wordt de 
toestemming uitsluitend verleend aan de 
eerste aanvrager, hetgeen het recht van 
andere aanvragers hun eigen aanvragen 
in te dienen onverlet laat. De bescherming 
van de door een aanvrager ingediende 
wetenschappelijke gegevens mag voor 
andere aanvragers geen beletsel vormen 
om op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen.

Or. en
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Motivering

De formulering van overweging 20 moet logischerwijze worden aangepast aan de formulering 
van overweging 32 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims 
voor levensmiddelen.

Amendement 67
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om onderzoek en ontwikkeling, en 
bijgevolg innovatie, in de landbouw- en 
levensmiddelenindustrie te stimuleren 
moeten de investeringen van vernieuwers 
die gegevens opleveren die toepassing 
overeenkomstig deze verordening steunen, 
worden beschermd. De nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens die worden verstrekt om een 
aanvraag voor de opname van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
te ondersteunen, mogen gedurende een 
beperkte periode niet zonder toestemming 
van de eerste aanvrager ten gunste van een 
andere aanvrager worden gebruikt. Tijdens 
deze beperkte periode wordt de 
toestemming uitsluitend verleend aan de 
eerste aanvrager, hetgeen het recht van 
andere aanvragers hun eigen aanvragen 
in te dienen onverlet laat De bescherming 
van de door een aanvrager ingediende 
wetenschappelijke gegevens mag voor 
andere aanvragers geen beletsel vormen 
om op basis van hun eigen 
wetenschappelijke gegevens te proberen 
nieuwe voedingsmiddelen op de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen te laten opnemen.

Or. en

Motivering

De formulering van overweging 20 moet worden aangepast aan de formulering van overweging 
32 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.
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Amendement 68
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Voor nieuwe voedingsmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften van 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame. In bepaalde 
gevallen kan aanvullende informatie op het 
etiket nodig zijn, in het bijzonder in 
verband met de beschrijving, de oorsprong 
of de gebruiksvoorwaarden van de 
levensmiddelen. Daarom is het in die 
gevallen bij de opname van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
nodig specifieke gebruiksvoorwaarden of 
etiketteringsvoorschriften vast te stellen. 
Producten die zijn vervaardigd met behulp 
van nanotechnologieën en voedsel dat is 
geproduceerd op basis van dieren die zijn 
gevoed met genetisch gemodificeerde 
voeders dienen als zodanig te worden 
geëtiketteerd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van amendement 12 van de rapporteur. Er is een duidelijke lacune in de 
regelgeving betreffende voedingsmiddelen verkregen uit dieren die met genetisch gemodificeerd 
diervoeder gevoerd zijn: Overweging 16 van Verordening 1829/2003 wordt uitgelegd in de zin 
dat voedingsmiddelen verkregen uit dieren die met genetisch gemodificeerd diervoeder gevoerd 
zijn, niet onder die verordening vallen. Dat betekent dat Verordening 1829/2003 geen 
bepalingen inzake etikettering bevat; daarom moeten er in deze verordening 
dienovereenkomstige regels worden vastgelegd om deze lacune op te vullen.
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Amendement 69
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De criteria voor aanvullende etikettering dienen zich ook uit te strekken tot ethische 
overwegingen, onder meer met betrekking tot klonen. Het moet daarom mogelijk zijn om de 
etikettering van uit gekloonde dieren geproduceerde voedingsmiddelen verplicht te stellen.

Amendement 70
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 

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

van 20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
zijn de bepalingen in de lidstaten op dit 
gebied geharmoniseerd. Claims voor 
nieuwe voedingsmiddelen moeten dan ook 
in overeenstemming zijn met die 
verordening. Indien een aanvrager wil dat 
op een nieuw levensmiddel een 
gezondheidsclaim vermeld staat waarvoor 
toestemming moet worden verleend 
overeenkomstig de artikelen 17 of 18 van 
verordening (EG) nr. 1924/2006 en de 
aanvragen voor nieuwe levensmiddelen 
en gezondheidsclaims op verzoek van de 
aanvrager  bevatten verzoeken inzake de 
bescherming van eigen gegevens, moeten 
de perioden van gegevensbescherming 
gelijk beginnen en samenvallen.

Or. en

Amendement 71
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
zijn de bepalingen in de lidstaten op dit 
gebied geharmoniseerd. Claims voor 
nieuwe voedingsmiddelen moeten dan ook 
in overeenstemming zijn met die 
verordening. Indien een aanvrager wil dat 
op een nieuw levensmiddel een 
gezondheidsclaim vermeld staat waarvoor 
toestemming moet worden verleend 
overeenkomstig de artikelen 17 of 18 van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 en de 
aanvragen voor nieuwe levensmiddelen 
en gezondheidsclaims op verzoek van de 
aanvrager  bevatten verzoeken inzake de 
bescherming van eigen gegevens, moeten 
de perioden van gegevensbescherming 
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gelijk beginnen en samenvallen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 72
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 73
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 74
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 75
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 15 van de rapporteur.

Amendement 76
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat geharmoniseerde 
voorschriften voor het in de Gemeenschap 

Deze verordening bevat geharmoniseerde 
voorschriften voor het in de Gemeenschap 



AM\744573NL.doc 29/103 PE413.967v01-00

NL

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

in de handel brengen van nieuwe 
voedingsmiddelen, die erop gericht zijn 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consument te waarborgen en tegelijkertijd 
te zorgen voor een goed werkende interne 
markt en innovatie in de sector landbouw-
en levensmiddelenindustrie te stimuleren.

Or. en

Motivering

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

Amendement 77
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Tijdens de goedkeuringsprocedure moet rekening worden gehouden met gezondheid en welzijn 
van dieren en met milieubescherming. De vernieuwing van de landbouw- en voedselindustrie is 
eveneens een belangrijk doel van de Gemeenschap en dit doel moet uitdrukkelijk worden 
vermeld in het thema van de verordening.



PE413.967v01-00 30/103 AM\744573NL.doc

NL

Amendement 78
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) levensmiddelenaroma’s die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. [inzake levensmiddelenaroma’s] vallen;

(ii) levensmiddelenaroma’s die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. [inzake levensmiddelenaroma’s] vallen, 
tenzij de in artikel 8, lid 3, letters a), b) en 
c), van de verordening inzake 
levensmiddelenaroma's opgesomde 
aroma's geproduceerd worden op basis 
van nieuwe levensmiddelen;

Or. en

Motivering

Er dient op te worden toegezien dat op alle nieuwe levensmiddelen overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving een veiligheidsbeoordeling en goedkeuring worden toegepast.

Amendement 79
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a - punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) vitaminen en mineralen die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/398/EEG, 
Richtlijn 2002/46/EG of Verordening (EG) 
nr. 1925/2006 vallen;

(v) vitaminen en mineralen die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/398/EEG, 
Richtlijn 2002/46/EG of Verordening (EG) 
nr. 1925/2006 vallen, tenzij de vitaminen 
of mineralen worden verkregen uit 
nieuwe bronnen of er gebruik wordt 
gemaakt van een productieproces 
waarmee geen rekening is gehouden toen 
hiervoor overeenkomstig de 
desbetreffende wetgeving toestemming is 
verleend;

Or. en

Motivering

Er dient op te worden toegezien dat op alle nieuwe levensmiddelen overeenkomstig de 
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Gemeenschapswetgeving een veiligheidsbeoordeling en goedkeuring worden toegepast.

Amendement 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) levensmiddelen afkomstig van 
gekloonde dieren en hun jongen. Vóór de 
in artikel 20 bedoelde datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, 
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in om het in de 
Gemeenschap op de markt brengen van 
levensmiddelen afkomstig van gekloonde 
dieren en hun jongen te verbieden. Dit 
voorstel wordt doorgezonden naar het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Uit de adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid  en de Europese Groep Ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën blijkt dat klonen ernstige gezondheids-
en welzijnsproblemen tot gevolg heeft voor gekloonde dieren en hun draagmoederdieren.  
Gekloonde foetussen zijn vaak groter dan normale; dit heeft moeilijke geboorten en een groot 
aantal geboorten met een keizersnede tot gevolg. Vele klonen sterven tijdens de dracht of in de 
eerste levensweken aan immuundeficiëntie, cardiovasculaire collaps, ademhalingsproblemen en 
nierafwijkingen.

Amendement 81
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd lid 2 is deze 
verordening van toepassing op 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen,  aroma's alsmede 
bepaalde uitgangsmaterialen met aroma-
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eigenschappen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt, wanneer 
dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant  
zijn (bij voorbeeld nanotchnologieën). 
Indien nieuwe levensmiddelen ook het 
effect van een additief of aroma in een 
levensmiddel kunnen hebben, dienen 
hierop deze verordening en de wetgeving 
inzake levensmiddelenadditieven of 
voedselaroma's van toepassing te zijn. 

Or. en

Motivering

Wijziging van am. 16 uit het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Het 
laatste deel van het amendement van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
"wanneer dit procedé wijzigingen in de samenstelling of de structuur van het levensmiddel 
veroorzaakt die significant zijn voor hun voedingswaarde, hun metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen" is geschrapt, daar ALLE levensmiddelen die met behulp van 
nanotechnologieën zijn geproduceerd onder deze verordening moeten vallen.; De laatste zin is 
toegevoegd om duidelijk te maken dat nieuwe levensmiddelen die ook het effect van een additief 
of aroma in een ander product kunnen hebben, niet alleen onder deze verordening, maar 
eveneens onder de wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en voedselaroma's moeten vallen.

Amendement 82
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval een voedingsmiddel 
gewijzigd wordt door een nieuw 
productieprocédé, zoals maar niet beperkt 
tot nanotechnologie en nanowetenschap, 
waarvoor op dit ogenblik nog leemten zijn 
in de kennis die noodzakelijk is voor de 
risicobeoordeling, mag dit voedingsmiddel 
alleen op de markt komen nadat het via 
een geldige risicobeoordeling als veilig 
beoordeeld is.

Or. nl
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Motivering

Zolang er onvoldoende kennis is om een geldige risicobeoordeling uit te voeren, is - uitgaande 
van het voorzorgsprincipe - het stadium van ontwikkeling nog niet zo ver dat een voedingsmiddel 
op de markt mag komen.

Amendement 83
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Als een voedingsmiddel een effect 
kan hebben op het menselijk lichaam dat 
vergelijkbaar is met een geneesmiddel, 
dan dient het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA) te 
bepalen of het een geneesmiddel is en 
bijgevolg onder Verordening (EG) nr.
2309/93, zoals gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 762/2004, valt.

Or. nl

Motivering

De verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen mag niet als achterdeur dienen voor het 
op de markt brengen van geneesmiddelen.

Amendement 84
Niels Busk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “nieuwe voedingsmiddelen”:
(i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 
mate voor menselijke voeding zijn 
gebruikt.

a) “nieuwe voedingsmiddelen”:
levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet 
in de Gemeenschap in significante mate 
voor menselijke consumptie zijn gebruikt
o.m..

Or. en
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Motivering

Artikel 3, lid 2, letter a), punt i) bevat een algemene definitie van nieuwe voedingsmiddelen. 
Onderstaande twee categorieën ii) en iii) vormen subcategorieën bij deze algemene definitie. 
Artikel 3, lid 2, letter a), punt i), tweede alinea (over het gebruik van voedingssupplementen) 
heeft betrekking op alle in artikel 3, lid 2, letter a) opgesomde categorieën. De 
uitvoeringsmaatregelen moeten worden vastgesteld voordat de verordening wordt toegepast.

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 - letter a - punt i – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 
mate voor menselijke voeding zijn 
gebruikt. 

i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 
mate voor menselijke voeding zijn 
gebruikt, met inbegrip van 
voedingsmiddelen die werden 
goedgekeurd onder de zogenaamde " fast 
track "procedure van Verordening (EG)
nr. 258/97 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedingsingrediënten.

Or. nl

Motivering

De " fast track" procedure heeft een lager beschermingsniveau op het gebied van 
voedselveiligheid ingevoerd.

Amendement 86
Niels Busk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het uitsluitende gebruik van een 
levensmiddel als voedingssupplement of 
bestanddeel daarvan is niet voldoende om 
aan te tonen dat het vóór 15 mei 1997 in de 

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 2, onder a), punt i) bevat een algemene definitie van nieuwe voedingsmiddelen. 
Onderstaande twee categorieën ii) en iii) vormen subcategorieën bij deze algemene definitie. 
Artikel 3, lid 2, letter a), punt i), tweede alinea (over het gebruik van voedingssupplementen) 
heeft betrekking op alle in artikel 3, lid 2, letter a) opgesomde categorieën. De 
uitvoeringsmaatregelen moeten worden vastgesteld voordat de verordening wordt toegepast.

Amendement 87
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a - punt ii - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 
mate voor menselijke voeding zijn
gebruikt.

(i) levensmiddelen waarvan niet bekend is 
dat zij in de Gemeenschap op veilige wijze 
worden gebruikt;

Or. en
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Amendement 88
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a - punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) levensmiddelen afkomstig van planten 
of dieren, wanneer op die planten of dieren 
een niet-traditionele kweek- of foktechniek 
is toegepast die vóór 15 mei 1997 nog niet 
werd gebruikt; en

(ii) levensmiddelen afkomstig van planten, 
wanneer op die planten een nieuwe 
kweektechniek is toegepast die vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt en die 
aanleiding is tot wijzigingen van betekenis 
van de samenstelling of opbouw van het 
levensmiddel die van invloed zijn op 
veiligheid of voedingswaarde.

Or. en

Amendement 89
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a - punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 
15 mei 1997 nog niet werd gebruikt, 
wanneer dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen;

levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 
15 mei 1997 in de Gemeenschap nog niet 
significant werd gebruikt - zeker met 
inbegrip van maar niet beperkt tot 
levensmiddelen die worden geproduceerd 
met gebruikmaking van 
nanotechnologieën - wanneer dit procedé 
wijzigingen in de samenstelling of de 
structuur van het levensmiddel veroorzaakt 
die significant zijn voor hun 
voedingswaarde, hun metabolisme of hun 
gehalte aan ongewenste stoffen; 

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 21 van de rapporteur.
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Amendement 90
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a - punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 
15 mei 1997 nog niet werd gebruikt, 
wanneer dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen;

levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 15 
mei 1997 nog niet werd gebruikt en dat
wijzigingen in de samenstelling of de 
structuur van het levensmiddel veroorzaakt 
die significant zijn voor hun veiligheid of 
voedingswaarde;

Or. en

Amendement 91
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a - punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 
15 mei 1997 nog niet werd gebruikt, 
wanneer dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen;

(iii) levensmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé is toegepast dat vóór 
15 mei 1997 nog niet werd gebruikt, 
wanneer dit procedé wijzigingen in de 
samenstelling of de structuur van het 
levensmiddel veroorzaakt die significant 
zijn voor hun voedingswaarde, hun 
metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen; levensmiddelen die 
worden geproduceerd met gebuikmaking 
van nanotechnologieën en 
nanowetenschap worden in alle 
omstandigheden beschouwd als 
levensmiddelen waarop een nieuwe 
productieprocédé wordt toegepast. 
Overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde regelgevingsprocedure bepaalt 
de Commissie een definitie inzake 
levensmiddelen die zijn geproduceerd met 
gebruikmaking van nanotechnologie en 
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nanowetenschap.

Or. en

Amendement 92
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) “traditionele levensmiddelen uit een 
derde land”: nieuwe voedingsmiddelen met 
een gebruiksgeschiedenis in een derde 
land, waarmee bedoeld wordt dat het 
levensmiddel gedurende ten minste 30 jaar
voor een groot deel van de bevolking van 
het land een onderdeel van het normale 
voedingspatroon is geweest, en dat nog 
altijd is;

Or. de

Amendement 93
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “geschiedenis van veilig gebruik”: de 
veiligheid van het levensmiddel wordt 
bevestigd door gegevens over de 
samenstelling, door de ervaring met het 
gebruik en door het voortgezette gebruik 
voor het normale voedingspatroon van een 
groot deel van de bevolking van een land.

c) “geschiedenis van veilig gebruik”: de 
veiligheid van het levensmiddel wordt 
bevestigd door gegevens over de 
samenstelling, door de ervaring met het 
gebruik en door het  ten minste 30 jaar 
voortgezette gebruik voor het gebruikelijke
voedingspatroon van een groot deel van de 
bevolking van een land.

Or. de
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Amendement 94
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 - letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "geproduceerd met behulp van 
nanotechnologie": een product dat bevat, 
bestaat uit of geproduceerd is met behulp 
van synthetische, stoffen die niet groter 
zijn dan 100 nm in lengte, breedte of 
diepte of, indien groter dan 100 nm, 
algemeen wetenschappelijk aanvaard 
wordt als een product van 
nanotechnologie.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.

Amendement 95
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "geproduceerd met behulp van 
nanotechnologieën" een product dat 
stoffen in de orde van 300 nm in lengte, 
breedte of hoogte bevat, daaruit is 
samengesteld of met behulp daarvan is 
geproduceerd en/of stoffen die door hun 
beperkte deeltjesgrootte in vergelijking 
met de gebruikelijke vorm nieuwe 
kenmerken vertonen.

Or. en

Motivering

Modification of Amendement 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
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based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particles
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of the 
100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, electrical 
conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions must be 
applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Amendement 96
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "nanomateriaal": vaste, opzettelijk 
vervaardigde materialen met één of meer 
externe afmetingen of een interne 
structuur op een schaal van 100 nm of 
minder.

Or. fr

Motivering

De definitie die mevrouw Liotard in am. 26 voorstelt is onvolledig en brengt het gevaar met zich 
mee dat sommige nanomaterialen worden uitgesloten. Met het oog op de samenhang tussen de 
verschillend wetgevingen in de Gemeenschap is het wenselijk dezelfde definities te gebruiken.

Amendement 97
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter c ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) "nano-voorwerp": vaste en met 
opzet vervaardigde of gebruikte 
voorwerpen, structuren of inrichtingen 
met één of twee afmetingen tussen de 100 
en 500 nm..
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Or. fr

Motivering

De definitie van nanomaterialen moet worden zodat zij ook geldt voor andere producten die 
nanotechnologieën bevatten welke in de sector nanotechnologieën moeten worden ingedeeld.
Deze nanovoorwerpen hebben één of twee afmetingen die groter zijn dan de in amendement 10 
genoemde schaal. Dit geldt bij voorbeeld voor nanobuizen, nanovezels, nanovliezen, enz.

Amendement 98
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzameling van informatie over het 
gebruik van een levensmiddel voor 

menselijke voeding

Verzameling van informatie over de 
indeling van een nieuw levensmiddel

Or. en

Motivering

Gegevens moeten op geharmoniseerde wijze worden verzameld, zodat de toepasbaarheid van 
deze verordening op voorgestelde toepassingen of producten beoordeeld wordt en kan worden.
Alle onlangs aangeboden producten worden in de hele Gemeenschap gecontroleerd om na te 
gaan of er sprake is van consumptie van betekenis in een of meer lidstaten. Deze beoordeling 
levert (uiteindelijk) een lijst op van gecateoriseerde producten.

Amendement 99
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie verzamelt informatie van 
de lidstaten en/of exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven of andere 
belanghebbenden om te bepalen of 
aanvragen betrekking hebben op nieuwe 
levensmiddelen, en indien er vragen 
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ontstaan over het bestaan van producten 
die reeds op de markt zijn, in hoeverre een 
levensmiddel vóór de datum van toepasing 
van deze wetgeving in de Gemeenschap 
voor menselijke voeding is gebruikt.

Or. en

Motivering

De referentiedatum 15 mei 1997 moet worden aangepast daar het toepassingsgebied van de 
verordening is aangepast ten opzichte van Verordening 258/57. Deze dient te worden vervangen 
door de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening.

Amendement 100
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie verzamelt informatie van 
de lidstaten en door middel van openbare 
raadplegingen om te bepalen in hoeverre 
een levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap voor menselijke voeding is 
gebruikt. Zij publiceert haar conclusies op 
basis van deze en aanvullende, niet-
vertrouwelijke gegevens.

Or. de

Amendement 101
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie verzamelt informatie van 
de lidstaten en/of exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven of andere 
belanghebbenden om te bepalen in 
hoeverre een levensmiddel vóór 
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menselijke voeding is gebruikt. 15 mei 1997 in de Gemeenschap voor 
menselijke voeding is gebruikt. 
Exploitanten van bedrijven en andere 
belanghebbenden zijn verplicht gegevens 
over de mate waarin een levensmiddel 
vóór 15 mei 1997 in de Gemeenschap als 
menselijke voeding is gebruikt door te 
sturen indien de Commissie of een 
nationale instantie van een lidstaat 
hierom vraagt.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de aan de partijen toegewezen verantwoordelijkheden.

Amendement 102
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie moet informatie van de 
lidstaten en/of exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven verzamelen om te 
bepalen in hoeverre een levensmiddel vóór 
15 mei 1997 in de Gemeenschap voor 
menselijke voeding is gebruikt. De 
exploitanten uit de sector zijn op verzoek 
van de bevoegde instantie in de 
desbetreffende lidstaten en van de 
Autoriteit gehouden de gegevens mede te 
delen over de voedingsmiddelen die in de 
Gemeenschap vóór 15 mei 1997 voor 
menselijke consumptie zijn gebruikt. 

Or. fr

Motivering

Een goede samenwerking tussen de exploitanten in de voedingssector, de lidstaten en de 
Europese Commissie is nuttig om kennis te verwerven over de ontwikkeling die bepaalde 
voedingsmiddelen in de loop van de tijd hebben doorgemaakt. Door de exploitant uit de sector te 
verplichten de gegevens over de marktvoering van voedingsproducten aan de Commissie mede te 



PE413.967v01-00 44/103 AM\744573NL.doc

NL

delen, wordt bijgedragen tot verwezenlijking van dit doel.

Amendement 103
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie publiceert de 
conclusie van deze verzameling van 
gegevens en de ondersteunende niet-
vertrouwelijke gegevens.

Or. en

Amendement 104
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen in 
de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd).

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen in 
de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd). De 
Commissie houdt de communautaire lijst 
bij en maakt deze bekend op een voor de 
burger toegankelijke pagina die met dit 
doel op de website van de Commissie 
beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Gelijk aan am. 29 van uw rapporteur (hier wordt naar een verwezen in een volgend 
amendement). 
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Amendement 105
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen

Communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen in 
de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd).

1. Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen 
in de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd).

2. Indien  de goedkeuring van een nieuw 
levensmiddel dat op de communautaire 
lijst staat gebaseerd is op eigen 
wetenschappelijk bewijs overeenkomstig 
artikel 12, mag alleen de genoemde 
aanvrager het de eerste vijf jaar op de 
markt brengen. Indien de Commissie 
echter besluit dat het nieuwe levensmiddel 
kan worden of had kunnen worden 
opgenomen in de lijst overeenkomstig lid 
1, zonder dat de door de eerste aanvrager 
als eigen bestempelde gegevens ter 
beschikking worden gesteld, is het gebruik 
van de goedkeuring niet uitsluitend 
beperkt tot de eerste aanvrager en staat 
derhalve ter beschikking voor algemeen 
gebruik in de Gemeenschap. Het besluit 
wordt genomen overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2 bedoelde procedure en 
vermeldt, in aanvulling op de in artikel 7, 
lid 2 bedoelde gegevens:
a) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen;
b) het feit dat de vermelding gebaseerd is 
op nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en/of eigen wetenschappelijke gegevens 
die overeenkomstig dit artikel worden 
beschermd;
c) naam en adres van de aanvrager,
d) het feit dat het gebruik van het nieuwe 
levensmiddel beperkt is tenzij een 
volgende aanvrager goedkeuring voor het 
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levensmiddel krijgt zonder te verwijzen 
naar de eigen gegevens van de 
oorspronkelijke aanvrager.

Or. en

Motivering

Ter verwezenlijking van de nagestreefde stimulering van innovatie moet de goedkeuring tijdens 
de in artikel 12 vastgelegde periode van gegevensbescherming beschikbaar blijven voor 
uitsluitend gebruik door de aanvrager. Andere aanvragers moeten dan ook gegevens ter 
beschikking stellen die volstaan om nieuwe aanvragen van gronden te voorzien zonder te 
verwijzen naar de eigen gegevens van de voorgaande aanvrager. Het mechanisme moet hetzelfde 
zijn als dat in artikel 21, lid 2 van verordening 1924/2006/EG.

Amendement 106
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen

Communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen in 
de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd).

1. Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen 
in de handel worden gebracht als zij zijn 
opgenomen op de communautaire lijst van 
nieuwe voedingsmiddelen (hierna “de 
communautaire lijst” genoemd).

2. Indien de goedkeuring van een nieuw 
levensmiddel dat op de communautaire 
lijst staat gebaseerd is op eigen 
wetenschappelijk bewijs overeenkomstig 
artikel 12, mag alleen de genoemde 
aanvrager het de eerste vijf jaar op de 
markt brengen. Indien de Commissie 
echter besluit dat het nieuwe levensmiddel 
kan worden of had kunnen worden 
opgenomen in de lijst overeenkomstig lid 
1, zonder dat de door de eerste aanvrager 
als eigen bestempelde gegevens ter 
beschikking worden gesteld, is het gebruik 
van de goedkeuring niet uitsluitend 
beperkt tot de eerste aanvrager en staat 
derhalve ter beschikking voor algemeen 
gebruik in de Gemeenschap. Het besluit 
wordt genomen overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2 bedoelde procedure en 
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vermeldt, in aanvulling op de in artikel 7, 
lid 2 bedoelde gegevens:
a) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen;
b) het feit dat de vermelding gebaseerd is 
op nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en/of eigen wetenschappelijke gegevens 
die overeenkomstig dit artikel worden 
beschermd;
c) naam en adres van de aanvrager,
d) het feit dat het gebruik van het nieuwe 
levensmiddel beperkt is tenzij een 
volgende aanvrager goedkeuring voor het 
levensmiddel krijgt zonder te verwijzen 
naar de eigen gegevens van de 
oorspronkelijke aanvrager.

Or. en

Motivering

Ter verwezenlijking van de nagestreefde stimulering van innovatie moet de goedkeuring tijdens 
de in artikel 12 vastgelegde periode van gegevensbescherming beschikbaar blijven voor 
uitsluitend gebruik door de aanvrager. Andere aanvragers moeten dan ook gegevens ter 
beschikking stellen die volstaan om nieuwe aanvragen van gronden te voorzien zonder te 
verwijzen naar de eigen gegevens van de voorgaande aanvrager. Het mechanisme moet hetzelfde 
zijn als dat in artikel 21, lid 2 van verordening 1924/2006/EG.

Amendement 107
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een nieuw voedingsmiddel kan alleen op 
de communautaire lijst worden opgenomen 
als het aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

1. Een nieuw voedingsmiddel kan alleen op 
de communautaire lijst worden opgenomen 
als het aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 

Or. en
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Amendement 108
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) het levert volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens bij normale 
consumptie geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument op; dit 
betekent dat cumulatieve en 
synergistische effecten alsmede mogelijke 
nadelige effecten op bepaalde 
bevolkingsgroepen bij de 
risicobeoordeling in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 109
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) wanneer het bedoeld is ter vervanging 
van een ander levensmiddel, verschilt het 
daar niet van en de consumptie van dit 
levensmiddel mag geen gevaar vormen 
voor de gezondheid van de consument of 
het dier.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering is te beperkend en houdt geen rekening met het 
gezondheidsprobleem. Toevoeging van de verwijzing naar de gezondheid van dieren met het oog 
op amendement 31 van mevrouw Liotard.
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Amendement 110
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c bis, ter, quater en quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het gebruik ervan heeft geen 
nadelige gevolgen voor het milieu; het 
nieuwe voedingsmiddel en de 
afbraakproducten ervan zijn niet 
persistent en hopen zich na het gebruik 
van het nieuwe voedingsmiddel niet op in 
het milieu;
c ter) een nieuw voedingsmiddel dat 
nadelige effecten op bepaalde 
bevolkingsgroepen kan hebben, wordt pas 
toegelaten als er specifieke maatregelen 
ter voorkoming van die ongewenste 
effecten zijn getroffen;
c quater) indien voor veilig gebruik vereist 
worden er maximumwaarden voor 
inname van het voedingsmiddel als 
zodanig of als deel van een ander 
voedingsmiddel of categorie 
voedingsmiddelen vastgelegd;
c quinquies) cumulatieve effecten van 
nieuwe voedingsmiddelen die in 
verschillende voedingsmiddelen of 
categorieën voedingsmiddelen gebruikt 
worden, zijn geëvalueerd;

Or. en

Motivering

Er moet meer aandacht worden besteed aan de eventuele risico`s van het gebruik van nieuwe 
voedingsmiddelen, met name met betrekking tot kwetsbare bevolkingsgroepen. Er zijn 
uitgebreidere voorwaarden voor opname van nieuwe voedingsmiddelen op de communautaire 
lijst nodig om onvoorziene nadelen van het gebruik ervan te voorkomen.
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Amendement 111
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het biedt duidelijke voordelen voor 
de consument;

Or. en

Motivering

Er moeten duidelijke voordelen voor de consument zijn voordat een nieuw voedingsmiddel tot de 
markt wordt toegelaten.

Amendement 112
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het gebruik ervan heeft geen 
nadelige gevolgen voor het milieu en het 
levert geen residuen of onverteerde 
stoffen op die persistent zijn en zich 
ophopen of anderszins nadelig voor het 
milieu zijn;

Or. en

Amendement 113
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien ter zake geen ethisch 
voorbehoud bestaat.
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Or. de

Motivering

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung 
ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu schaffen. Bei der 
Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion handelt es 
sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, sondern um eine ethische Frage. Die 
Diskussion über die Verwendung von Produkten von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt Lebensmittelsicherheit beschränkt 
werden.

Amendement 114
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het is onder ethisch verantwoorde 
omstandigheden geproduceerd.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om bij de overwegingen met betrekking tot de toelating van nieuwe 
voedingsmiddelen rekening te houden met ethische aspecten. Indien in artikel 6 geen ethische 
aspecten worden opgenomen, is er geen duidelijke wettelijke basis voor de toepassing van 
ethische criteria bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. 

Amendement 115
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het mag geen ongunstige gevolgen 
hebben voor het milieu; het mag na 
consumptie of als het afval is geworden, 
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geen blijvende of accumulatieve gevolgen 
voor het milieu hebben.

Or. fr

Motivering

Eén van de criteria voor de opneming van nieuwe levensmiddelen op de desbetreffende lijst van 
de Gemeenschap dient eveneens betrekking te hebben op het milieu, met name dat er rekening 
wordt gehouden met de blijvende of cumulatieve gevolgen voor het milieu.

Amendement 116
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voedingsmiddelen waarvoor 
productieprocessen gebruikt zijn die 
specifieke risicobeoordelingsmethoden 
vereisen (zoals nanotechnologie), kunnen 
pas op de communautaire lijst worden 
opgenomen als die specifieke methoden 
voor gebruik zijn goedgekeurd en er met 
een adequate veiligheidsbeoordeling op 
basis van die methoden is aangetoond dat 
het gebruik van de betrokken 
voedingsmiddelen veilig is. Bij deze 
methoden mogen geen gewervelde dieren 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Er bestaan nog geen adequate methoden om de veiligheid van nanomateriaal te beoordelen (zie 
SCENIHR-advies van september 2005). Nanomateriaal moet getoetst worden met nanospecifieke 
tests waarbij geen dieren worden gebruikt. Zolang er geen nanospecifieke proefdiervrije tests 
voor een adequate veiligheidsbeoordeling van nanomateriaal in voedingsmiddelen beschikbaar 
zijn, moet het gebruik ervan verboden blijven ter bescherming van de volksgezondheid en ter 
voorkoming van tests met proefdieren.
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Amendement 117
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van twijfel, bijv. bij 
onvoldoende wetenschappelijke zekerheid 
of bij gebrek aan gegevens, wordt het 
voorzorgsbeginsel gehanteerd en wordt 
het betrokken voedingsmiddel niet op de 
communautaire lijst opgenomen.

Or. en

Amendement 118
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

2. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om 
de eindverbruiker te informeren en/of 
voorschriften voor monitoring na het in 
de handel brengen.
3. In afwijking van artikel 7, derde alinea, 
van Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt, wanneer nieuwe 
wetenschappelijke bewijzen en eigen 
gegevens overeenkomstig artikel 12 
worden beschermd, volgens de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure besloten over de 
bijwerking van de communautaire lijst 
voor een nieuw voedingsmiddel dat geen 
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traditioneel levensmiddel uit een derde 
land is.
In de in de eerste alinea bedoelde gevallen 
omvat de vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire 
lijst, naast de in lid 2 bedoelde informatie, 
ook: 
a) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen;
b) het feit dat de vermelding gebaseerd is 
op nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en/of eigen gegevens die overeenkomstig 
artikel 12 worden beschermd;
c) naam en adres van de aanvrager. 

Or. de

Amendement 119
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om 
de eindverbruiker te informeren en/of 
voorschriften voor monitoring na het in 
de handel brengen.

(2) De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat:
a) een specificatie van het levensmiddel;

b) het beoogde gebruik van het
voedingsmiddel;
c) de gebruiksvoorwaarden;

d) de datum waarop het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
is opgenomen en de datum van ontvangst 
van de aanvraag;
e) naam en adres van de aanvrager;
f) de datum en het resultaat van de laatste 
inspectie overeenkomstig de in artikel 11 
neergelegde voorschriften voor 
monitoring.

Or. en
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Motivering

Deze informatie moet omwille van de transparantie voor ALLE nieuwe voedingsmiddelen 
verlangd worden en niet alleen voor degene die in artikel 7, lid 3, eerste alinea genoemd worden 
(zoals de Commissie voorstelt).

Amendement 120
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om de 
eindverbruiker te informeren en/of
voorschriften voor monitoring na het in de 
handel brengen.

2. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om de 
eindverbruiker te informeren en
voorschriften voor monitoring na het in de 
handel brengen.

Or. nl

Amendement 121
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om de 
eindverbruiker te informeren en/of
voorschriften voor monitoring na het in de 
handel brengen.

2. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
dient de specifieke ingrediënten van het 
levensmiddel te omvatten en zo nodig de 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om de 
eindverbruiker te informeren en 
voorschriften voor monitoring na het in de 
handel brengen te specificeren

Or. fr
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Motivering

Deze vermeldingen moeten zo nodig worden opgenomen op de communautaire lijst van nieuwe 
levensmiddelen, bij voorbeeld wanneer de beoordeling van een nieuw levensmiddel de 
verplichting bevat de gebruiksvoorwaarden te specificeren of aanvullende etikettering aan te 
brengen, enz.

Amendement 122
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor alle nieuwe voedingsmiddelen 
is monitoring na de marktintroductie 
vereist. Alle nieuwe voedingsmiddelen die 
zijn toegelaten worden opnieuw 
beoordeeld na 5 jaar en wanneer meer 
wetenschappelijke gegevens beschikbaar 
komen. Bij de monitoring wordt speciale 
aandacht geschonken aan de 
bevolkingsgroepen met de grootste 
inname.

Or. en

Motivering

Om geïnformeerd te zijn over nadelige effecten van het gebruik van een nieuw voedingsmiddel is 
voor alle nieuwe voedingsmiddelen 5 jaar na de marktintroductie in Europa een monitoring 
vereist.

Amendement 123
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Ingeval een nieuw voedingsmiddel 
een stof is met een risico dat verband 
houdt met te grote consumptie ervan, 
wordt het met een maximale waarde in 
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bepaalde voedingsmiddelen of categorieën 
voedingsmiddelen voor gebruik 
toegelaten.

Or. en

Motivering

Ingeval een nieuw voedingsmiddel een stof is met een risico dat verband houdt met te grote 
consumptie ervan, wordt het met een maximale waarde in bepaalde voedingsmiddelen of 
categorieën voedingsmiddelen voor gebruik toegelaten om overdosering te voorkomen. De 
consument moet hiervan met behulp van duidelijke etikettering op de hoogte worden gebracht.

Amendement 124
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor nieuwe voedingsmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 
2000/13/EG. Voor bepaalde nieuwe 
voedingsmiddelen kunnen aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften 
worden vastgesteld, met name wat betreft 
de beschrijving van het voedingsmiddel, 
de oorsprong of de gebruiksvoorwaarden.  
Wanneer dat het geval is, wordt het 
etiketteringsvoorschrift in de 
communautaire lijst vermeld. 

Or. en

Motivering

In het eerste gedeelte is de formulering van overweging 21 overgenomen. 
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Amendement 125
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten die met behulp van 
nanotechnologie geproduceerd zijn, 
moeten met de vermelding "geproduceerd 
met behulp van nanotechnologie"gemerkt 
zijn. 

Or. en

Motivering

De consument wil wellicht graag weten of een voedingsmiddel met behulp van nanotechnologie 
geproduceerd is.

Amendement 126
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten die verkregen zijn uit dieren 
die met genetisch gemodificeerd voeder 
gevoerd zijn, moeten met de vermelding 
"verkregen uit dieren die met genetisch 
gemodificeerd voeder gevoerd zijn" 
gemerkt zijn. 

Or. en

Motivering

De consument wil wellicht graag weten of een voedingsmiddel verkregen is uit dieren die met 
genetisch gemodificeerd voeder gevoerd zijn. Ten aanzien daarvan is er een hiaat in de 
regelgeving betreffende voedingsmiddelen verkregen uit dieren die met genetisch gemodificeerd 
diervoeder gevoerd zijn: Overweging 16 bij Verordening 1829/2003 impliceert dat 
voedingsmiddelen verkregen uit dieren die met genetisch gemodificeerd diervoeder gevoerd zijn 
niet onder die verordening vallen. Dat betekent dat Verordening 1829/2003 geen bepalingen 
inzake etikettering bevat; daarom moeten er in deze verordening dienovereenkomstige regels 
worden neergelegd om dit hiaat op te vullen.
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Amendement 127
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. nl

Motivering

Deze passage is reeds opgenomen in artikel 12 waar het beter op zijn plaats is.
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Amendement 128
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bijwerking van de communautaire lijst 
geschiedt overeenkomstig de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

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

Or. en

Amendement 129
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 3 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het feit dat het nieuwe 
voedingsmiddel alleen door de genoemde 
aanvrager in de handel mag worden 
gebracht, tenzij een latere aanvrager 
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toestemming voor het voedingsmiddel 
krijgt zonder verwijzing naar de door 
eigendomsrechten beschermde gegevens 
van de oorspronkelijke aanvrager.

Or. en

Motivering

Omwille van de beoogde stimulering van innovatie moet de cruciale koppeling tussen de 
aanvrager en de toelating meer expliciet vermeld worden.

Amendement 130
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 3 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het feit dat het nieuwe 
voedingsmiddel alleen door de genoemde 
aanvrager in de handel mag worden 
gebracht, tenzij een latere aanvrager 
toestemming voor het voedingsmiddel 
krijgt zonder verwijzing naar de 
beschermde gegevens van de 
oorspronkelijke aanvrager.

Or. en

Motivering

Omwille van de beoogde stimulering van innovatie moet de cruciale koppeling tussen de 
aanvrager en de toelating meer expliciet vermeld worden.

Amendement 131
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 3 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het feit dat het nieuwe 
voedingsmiddel alleen door de genoemde 
aanvrager in de handel mag worden 
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gebracht, tenzij een latere aanvrager 
toestemming voor het voedingsmiddel 
krijgt zonder verwijzing naar de door 
eigendomsrechten beschermde gegevens 
van de oorspronkelijke aanvrager.

Or. en

Motivering

Omwille van de beoogde stimulering van innovatie moet de koppeling tussen de aanvrager en de 
toelating meer expliciet vermeld worden.

Amendement 132
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van artikel 7, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt over de toevoeging van 
een nieuw voedingsmiddel aan de 
communautaire lijst besloten 
overeenkomstig de in [artikel 8 bis] 
procedure besloten wanneer:
a) de overeenkomst van het nieuwe 
voedingsmiddel met bestaande 
voedingsmiddelen wat betreft 
samenstelling, metabolisme en gehalte 
aan ongewenste stoffen voldoende is om  
aan te tonen dat het bij de bedoelde wijze 
van consumptie geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument oplevert;
b) het nieuwe voedingsmiddel uit 
ingrediënten bestaat of ingrediënten bevat 
die reeds uitsluitend overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving als of in 
voedingsupplementen worden gebruikt, en 
redelijkerwijs aangenomen mag worden 
dat het nieuwe beoogde gebruik niet tot 
een aanzienlijke verhoging van de inname 
door de consumenten leidt, met inbegrip 
van consumenten die tot een kwetsbare 
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groep behoren.

Or. en

Motivering

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to the 
same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a non-
novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food supplement, this 
product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further data where 
required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will enhance the 
efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for managing food risk.

Amendement 133
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van artikel 7, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt over de toevoeging van 
een nieuw voedingsmiddel aan de 
communautaire lijst besloten 
overeenkomstig de in [artikel 8 bis] 
procedure besloten wanneer:
a) de overeenkomst van het nieuwe 
voedingsmiddel met bestaande 
voedingsmiddelen wat betreft 
samenstelling, metabolisme en gehalte 
aan ongewenste stoffen voldoende is om  
aan te tonen dat het bij de bedoelde wijze 
van consumptie geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument oplevert;
b) het nieuwe voedingsmiddel uit 
ingrediënten bestaat of ingrediënten bevat 
die reeds uitsluitend overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving als of in 
voedingsupplementen worden gebruikt, en 
redelijkerwijs aangenomen mag worden 
dat het nieuwe beoogde gebruik niet tot 
een aanzienlijke verhoging van de inname 



PE413.967v01-00 64/103 AM\744573NL.doc

NL

door de consumenten leidt, met inbegrip 
van consumenten die tot een kwetsbare 
groep behoren;

Or. en

Motivering

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a non-
novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food supplement, this 
product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further data where 
required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will enhance the 
efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for managing food risk.

Amendement 134
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Etikettering van nieuwe levensmiddelen 
en nieuwe ingrediënten van 
levensmiddelen
Onverminderd de bepalingen en eisen in 
richtlijn 2000/13/EG moeten alle 
specifieke gegevens van nieuwe 
levensmiddelen op het etiket worden 
vermeld om een goede 
consumentenvoorlichting te waarborgen.
i) ieder in de handel gebracht nieuw 
levensmiddel moet worden verkocht met 
een duidelijk herkenbaar, nauwkeurig en 
gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk etiket 
waarop staat vermeld dat het een nieuw 
levensmiddel betreft; 
ii) alle kenmerken of eigenschappen van 
nieuwe levensmiddelen zoals hun 
voedingswaarde en het gebruik ervan, 
moeten duidelijk, nauwkeurig en 
gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk 
worden vermeld op de verpakking van het 
product;  
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iii) de aanwezigheid van een nieuwe 
voedingsstof of van een nieuw 
voedselingrediënt dat een stof of 
ingrediënt in een levensmiddel vervangt 
ongeacht of dit is vervangen door een 
nieuw levensmiddel, moet duidelijk, 
nauwkeurig en gemakkelijk leesbaar en 
begrijpelijk op de verpakking vermeld 
staan. 
Ingeval een nieuw levensmiddel is 
samengesteld uit een stof die bij 
buitensporige consumptie een verhoogd 
gevaar voor de menselijke gezondheid met 
zich meebrengt, dient de consument 
hiervan via een duidelijk, nauwkeurig en 
gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk etiket 
op de verpakking van het product op de 
hoogte te worden gesteld. 

Or. fr

Motivering

Evenals alle andere levensmiddelen  die op de Europese markt worden gebracht, moet een nieuw 
levensmiddel van een etiket te zijn voorzien overeenkomstig de bepalingen van richtlijn 
2000/13/EG die momenteel wordt herzien, maar ook overeenkomstig de bijzondere bepalingen in 
dit artikel waarin rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van nieuwe 
levensmiddelen of nieuwe ingrediënten van levensmiddelen.

Amendement 135
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Migratielimieten van de samenstellende 

delen van voedselverpakkingen
De verpakking van nieuwe levenmiddelen 
moet voldoen aan de eisen met betrekking 
tot de migratielimieten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen1.
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De Commissie geeft het bevoegde 
wetenschappelijk comité zo nodig 
opdracht lagere migratielimieten vast te 
stellen voor verpakkingen die vervaardigd 
zijn met gebruikmaking van 
nanomaterialen of die deze bevatten. De 
Commissie neemt een besluit 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
controle.
1 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Or. fr

Motivering

Evenals het geval is voor andere levensmiddelen moeten in verband met nieuwe levensmiddelen 
de bepalingen worden nageleefd die in andere wetgevingen gelden voor andere 
levensmiddelencategorieën . Dit moet met name gelden voor de verpakkingen van de nieuwe 
voedingsmiddelen. Houdt tevens verband met amendement 1.

Amendement 136
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
brengt de Commissie van dit voornemen 
op de hoogte en vermeldt hierbij de naam, 
de samenstelling en het land van 
oorsprong van het levensmiddel.

Schrappen

Deze kennisgeving gaat vergezeld van 
gedocumenteerde gegevens die de 
geschiedenis van veilig gebruik in het 
derde land aantonen.
2. De Commissie zendt de kennisgeving 
met de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de 
geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit.
3. De lidstaten en de autoriteit kunnen de 
Commissie binnen vier maanden na de 
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doorzending door de Commissie van de in 
lid 2 bedoelde kennisgeving mededelen 
dat zij wetenschappelijk gemotiveerde 
bezwaren tegen het in de handel brengen 
van het traditionele levensmiddel hebben.
In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht, 
en zijn de artikelen 5, 6 en 7 van 
toepassing. De in lid 1 bedoelde 
kennisgeving wordt beschouwd als een 
aanvraag in de zin van artikel 3, lid 1, van 
Verordening XX/XXX [uniforme 
procedure].
De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
hiervan binnen vijf maanden na de datum 
van de kennisgeving overeenkomstig lid 1,
op de hoogte.
Als geen wetenschappelijk gemotiveerd 
bezwaar in verband met de veiligheid is 
aangetekend en de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf hierover geen 
informatie heeft ontvangen 
overeenkomstig lid 3, mag het traditionele 
levensmiddel in de Gemeenschap in de 
handel worden gebracht vanaf vijf 
maanden na de datum van de 
kennisgeving overeenkomstig lid 1.
5. Op een hiervoor bestemde pagina van 
haar website publiceert de Commissie een 
lijst van traditionele levensmiddelen uit 
derde landen die overeenkomstig lid 4 in 
de Gemeenschap in de handel mogen 
worden gebracht.
6. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, kunnen 
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
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under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies (e.g. 
animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can be 
demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries are 
notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the EFSA 
shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should carry out the 
evaluation.

Amendement 137
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Traditionele levensmiddelen uit een derde 
land

Traditionele levensmiddelen

Or. de

Amendement 138
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
brengt de Commissie van dit voornemen 
op de hoogte en vermeldt hierbij de naam, 
de samenstelling en het land van 
oorsprong van het levensmiddel.

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit de Gemeenschap of een 
derde land in de Gemeenschap in de handel 
wil brengen, brengt de Commissie van dit 
voornemen op de hoogte en vermeldt 
hierbij de naam, de kenmerken en het land 
van oorsprong van het levensmiddel.

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

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

Or. de
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Amendement 139
Kartika Tamara Liotard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
brengt de Commissie van dit voornemen 
op de hoogte en vermeldt hierbij de naam, 
de samenstelling en het land van oorsprong 
van het levensmiddel. 

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, zal 
een gespecificeerde aanvraag bij de 
Commissie indienen. De gespecificeerde 
aanvraag moet voldoen aan de vereisten 
opgenomen in de richtsnoeren die door de 
Commissie zijn opgesteld na raadpleging 
van EFSA, en vermeldt hierbij de naam, de 
samenstelling en het land van oorsprong 
van het levensmiddel.

Or. nl

Motivering

Uit hoofde van het voorzorgsprincipe is het belangrijk dat er een toetsing plaatsvindt. Eén enkele 
melding zou afbreuk doen aan dit principe.

Amendement 140
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
brengt de Commissie van dit voornemen 
op de hoogte en vermeldt hierbij de naam, 
de samenstelling en het land van oorsprong 
van het levensmiddel.

1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
Gemeenschap in de handel wil brengen, 
dient bij de Commissie een aanvraag in en 
vermeldt hierbij de naam, de samenstelling 
en het land van oorsprong van het 
levensmiddel.

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

volgens de in lid 5 bis bedoelde 
richtsnoeren samengesteld dossier met
gedocumenteerde gegevens die de 
geschiedenis van veilig gebruik in het 
derde land aantonen.

Or. en

Motivering

Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die een traditioneel levensmiddel uit een derde 
land in de Gemeenschap in de handel wil brengen, heeft richtsnoeren nodig voor het aantonen 
van de "geschiedenis van veilig gebruik". De veiligheid van het voedingsmiddel kan alleen met 
een gestandaardiseerde procedure beoordeeld worden.

Amendement 141
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zendt de kennisgeving
met de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de 
geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit.

2. De Commissie zendt de aanvraag met 
de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de 
geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit.

Or. nl

Motivering

Uit hoofde van het voorzorgsprincipe is het belangrijk dat er een toetsing plaatsvindt. Eén enkele 
melding zou afbreuk doen aan dit principe.

Amendement 142
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zendt de kennisgeving 
met de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de 

2. De Commissie zendt de kennisgeving 
met de in lid 1 bedoelde bewijzen voor de 
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geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit. 

geschiedenis van veilig gebruik onverwijld 
door naar de lidstaten en de autoriteit en 
maakt deze via haar website openbaar.

Or. en

Motivering

Omwille van transparantie voor belanghebbenden en consumenten.

Amendement 143
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 144
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten en de autoriteit kunnen de 
Commissie binnen vier maanden na de 
doorzending door de Commissie van de in 
lid 2 bedoelde kennisgeving mededelen dat 
zij wetenschappelijk gemotiveerde 
bezwaren tegen het in de handel brengen 
van het traditionele levensmiddel hebben. 

3. De autoriteit beoordeelt aan de hand 
van de in artikel 6 uiteengezette vereisten 
en het door de exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf verstrekte dossier 
of het voedingsmiddel veilig is en in de 
Gemeenschap in de handel kan worden 
gebracht. De lidstaten en/of de autoriteit 
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kunnen de Commissie binnen zes maanden
na de doorzending door de Commissie van 
de in lid 2 bedoelde kennisgeving 
mededelen dat zij wetenschappelijk 
gemotiveerde bezwaren tegen het in de 
handel brengen van het traditionele 
levensmiddel hebben.

Or. en

Motivering

Dat een product jarenlang in een bepaald land geconsumeerd wordt betekent niet automatisch 
dat het ook veilig is. Daarom moet we ons ervan vergewissen dat een "traditioneel levensmiddel 
uit een derde land" aan de criteria van artikel 6 voldoet. Voor een gedegen controle is een 
langere periode nodig.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten en de autoriteit kunnen de 
Commissie binnen vier maanden na de 
doorzending door de Commissie van de in 
lid 2 bedoelde kennisgeving mededelen dat 
zij wetenschappelijk gemotiveerde 
bezwaren tegen het in de handel brengen 
van het traditionele levensmiddel hebben.

3. De lidstaten en de autoriteit kunnen de 
Commissie binnen vier maanden na de 
doorzending door de Commissie van de in 
lid 2 bedoelde aanvraag mededelen dat zij 
gemotiveerde bezwaren tegen het in de 
handel brengen van het traditionele 
voedingsmiddel hebben.

In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht, en 
zijn de artikelen 5, 6 en 7 van toepassing. 
De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt 
beschouwd als een aanvraag in de zin van 
artikel 3, lid 1, van Verordening XX/XXX 
[uniforme procedure].
De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
hiervan binnen vijf maanden na de datum 
van de kennisgeving overeenkomstig lid 1, 
op de hoogte.

In dat geval wordt het voedingsmiddel niet 
in de Gemeenschap in de handel gebracht. 
De Commissie brengt de betrokken 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
hiervan onverwijld op de hoogte, en zijn 
de artikelen 5, 6 en 7 van toepassing. De in 
lid 1 bedoelde aanvraag wordt dan
beschouwd als een aanvraag in de zin van 
artikel 3, lid 1, van Verordening XX/XXX 
[uniforme procedure], tenzij de exploitant 
alsnog binnen 4 maanden na de 
mededeling van de Commissie van het 
niet in de Gemeenschap in de handel 
brengen van het traditionele 
voedingsmiddel, de veiligheid van het 
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voedingsmiddel wetenschappelijk kan 
aantonen.

Or. nl

Motivering

In het Commissie voorstel wordt een omkering van de bewijslast geïntroduceerd zonder dat er 
eisen ten aanzien van de veiligheidsbeoordeling gesteld worden aan de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een traditioneel voedingsmiddel uit een derde land in de Gemeenschap 
in de handel wil brengen. Deze omkering van de bewijslast komt ten laste van de lidstaten en de 
Gemeenschap en de belastingbetaler moet hier niet de dupe van worden. Tevens komt deze 
omkering van de bewijslast de garantstelling voor de voedselveiligheid niet ten goede.

Amendement 146
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In plaats daarvan kan de aanvrager tot 
intrekking van de kennisgeving besluiten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 147
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als geen wetenschappelijk gemotiveerd 
bezwaar in verband met de veiligheid is 
aangetekend en de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf hierover geen 
informatie heeft ontvangen overeenkomstig 
lid 3, mag het traditionele levensmiddel in 

4. Als geen gemotiveerd bezwaar in 
verband met de veiligheid is aangetekend 
en de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf hierover geen 
informatie heeft ontvangen overeenkomstig 
lid 3, mag het traditionele levensmiddel in 
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de Gemeenschap in de handel worden 
gebracht vanaf vijf maanden na de datum 
van de kennisgeving overeenkomstig lid 1.

de Gemeenschap in de handel worden 
gebracht vanaf vijf maanden na de datum 
van de aanvraag overeenkomstig lid 1. 

Or. nl

Motivering

In dit geval wordt de aanvraag derhalve vereenvoudigd afgehandeld.

Amendement 148
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vermelding van een nieuw 
voedingsmiddel op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het 
levensmiddel, alsook de eventuele 
gebruiksvoorwaarden, aanvullende 
specifieke etiketteringsvoorschriften om 
de eindverbruiker te informeren en/of 
voorschriften voor monitoring na het in 
de handel brengen.

Or. de

Amendement 149
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op een hiervoor bestemde pagina van 
haar website publiceert de Commissie een 
lijst van traditionele levensmiddelen uit 
derde landen die overeenkomstig lid 4 in 
de Gemeenschap in de handel mogen 
worden gebracht.

5. Op een hiervoor bestemde pagina van 
haar website publiceert de Commissie een 
lijst van traditionele levensmiddelen uit 
derde landen die overeenkomstig lid 4 in 
de Gemeenschap in de handel mogen 
worden gebracht. Een link naar deze 
pagina is beschikbaar op de in artikel 5, 
lid 1, bedoelde pagina met de 
communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen.
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Or. en

Amendement 150
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
formuleert de Commissie in overleg met 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid criteria als richtsnoer 
voor de samenstelling van de dossiers van 
aanvragers die een traditioneel 
levensmiddel uit een derde land in de 
handel wensen te brengen. Deze criteria 
omvatten de verplichting tot verstrekking 
van informatie over
a) gebruik en behandeling van het 
product (met inbegrip van een verklaring 
of delen of extracten van het product 
algemeen gebruikt worden);
b) gebruikelijke consumptiepatronen;
c) gebruikelijke consumentengroepen;
d) (indien van toepassing) gewoonlijk 
gebruikte concentraties;
e) al het verrichte onderzoek met 
betrekking tot het voedingsmiddel.

Or. en

Motivering

Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die een traditioneel levensmiddel uit een derde 
land in de Gemeenschap in de handel wil brengen, heeft richtsnoeren nodig voor het aantonen 
van de "geschiedenis van veilig gebruik". Deze richtsnoeren moeten, omwille van een zinvol 
dossier en een vlotte beoordeling door EFSA, ten minste de bovengenoemde punten omvatten.
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Amendement 151
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die een in artikel 7, 
lid 5 (nieuw) bedoeld voedingsmiddel in 
de handel wil brengen, brengt de 
Commissie van dit voornemen op de 
hoogte en doet deze kennisgeving in 
voorkomende gevallen vergezeld gaan van 
informatie waaruit blijkt dat het 
voedingsmiddel aan de daarin opgenomen 
voorwaarden voldoet.
2. De Commissie zendt de kennisgeving 
met de in lid 1 bedoelde bijgaande 
informatie onverwijld door naar de 
lidstaten en de autoriteit.
3. Uiterlijk vier maanden na de datum 
waarop de in lid 2 bedoelde kennisgeving 
aan de Commissie is gedaan, brengt de 
autoriteit advies uit.
4. Als geen wetenschappelijk gemotiveerd 
bezwaar in verband met de veiligheid is 
aangetekend en de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf hierover geen 
informatie heeft ontvangen, mag het 
voedingsmiddel in de Gemeenschap in de 
handel worden gebracht vanaf vijf 
maanden na de datum van de 
kennisgeving overeenkomstig lid 1. De 
communautaire lijst wordt 
dienovereenkomstig bijgewerkt.
5. De uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen dan wel aan te vullen, kunnen 
volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Deze kennisgevingsprocedure voor bepaalde categorieën nieuwe voedingsmiddelen zal leiden tot 
grotere doelmatigheid van de verordening en een evenwichtiger systeem voor risicobeheer en 
voldoet aan de algemene verordening voor voedselveiligheid

Amendement 152
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt zo nodig, in nauwe 
samenwerking met de autoriteit, technische 
richtsnoeren en hulpmiddelen ter 
beschikking om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen in het kader van deze 
verordening. Deze technische richtsnoeren 
en hulpmiddelen worden uiterlijk binnen 
zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
gepubliceerd op een publiekelijk 
toegankelijke daarvoor bestemde pagina 
van de website van de Commissie.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 39 van de rapporteur.1

Amendement 153
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt zo nodig, in nauwe 
samenwerking met de autoriteit, technische 
richtsnoeren en hulpmiddelen ter 

De Commissie stelt, in nauwe 
samenwerking met de autoriteit, technische 
richtsnoeren en hulpmiddelen ter 

                                               
1 Noot vertaaldienst: Betreft niet de Nederlandse tekst.
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beschikking om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen in het kader van deze 
verordening.

beschikking om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen in het kader van deze 
verordening. Deze technische richtsnoeren 
en hulpmiddelen worden uiterlijk binnen 
zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
gepubliceerd op een publiek toegankelijke
en daarvoor bestemde pagina van de 
website van de Commissie.

Or. nl

Motivering

Kleine en middelgrote ondernemingen dienen hulp en ondersteuning te krijgen van de 
Commissie bij het opstellen van aanvragen in het kader van deze verordening.

Amendement 154
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt vóór de in artikel 20 
bedoelde datum van toepassing van de 
verordening, in nauwe samenwerking met 
de autoriteit, de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en kleine en 
middelgrote ondernemingen, exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en kleine en 
middelgrote ondernemingen, technische 
richtsnoeren en hulpmiddelen ter 
beschikking om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen en kennisgevingen in het kader 
van deze verordening. Aanbeveling 
97/618/EG moet voor gebruik door 
aanvragers beschikbaar blijven, totdat zij 
vervangen wordt door bijgewerkte 
technische richtsnoeren, die 
overeenkomstig dit artikel worden



AM\744573NL.doc 79/103 PE413.967v01-00

NL

uitgegeven.

Or. en

Amendement 155
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 
9, lid 1, onder a), van Verordening 
XXX/XXXX [uniforme procedure] stelt de 
Commissie vóór de in artikel 20 bedoelde 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt zo nodig, in nauwe 
samenwerking met de autoriteit, technische 
richtsnoeren en hulpmiddelen ter 
beschikking te stellen om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen bij het opstellen en indienen van 
aanvragen en kennisgevingen in het kader 
van deze verordening. Aanbeveling 
97/618/EG moet voor gebruik door 
aanvragers beschikbaar blijven, totdat zij 
vervangen wordt door bijgewerkte 
technische richtsnoeren, die 
overeenkomstig dit artikel worden 
uitgegeven.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat aanvragers kunnen beschikken over richtsnoeren voordat de 
gewijzigde verordening van kracht wordt. Deze richtsnoeren moeten ook betrekking hebben op 
kennisgevingen die volgens artikel 8 worden gedaan. Er is behoefte aan richtsnoeren op het 
moment dat de nieuwe verordening wordt goedgekeurd en daarom moeten de oude richtsnoeren 
geldig blijven, totdat ze door de bijgewerkte richtsnoeren worden vervangen.
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Amendement 156
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de beoordeling van de veiligheid van 
nieuwe voedingsmiddelen aan de hand 
van de in artikel 6 uiteengezette vereisten
moet de autoriteit: 

Or. en

Amendement 157
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) indien mogelijk nagaan of het 
levensmiddel even veilig is als de 
levensmiddelen van een vergelijkbare 
categorie levensmiddelen die al in de 
Gemeenschap in de handel zijn of als het 
levensmiddel ter vervanging waarvan het 
nieuwe voedingsmiddel is bedoeld, met 
inachtneming van eventuele nieuwe 
kenmerken;

Or. en

Motivering

Voedingsmiddelen die met behulp van nanotechnologie geproduceerd zijn kunnen nieuwe 
kenmerken bezitten die niet naar behoren kunnen worden beoordeeld door ze alleen maar te 
vergelijken met bestaande producten die al in de handel zijn.
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Amendement 158
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voorzover mogelijk nagaan of het 
levensmiddel even veilig is als de 
levensmiddelen van een vergelijkbare 
categorie levensmiddelen die al in de 
Gemeenschap in de handel zijn of als het 
levensmiddel ter vervanging waarvan het 
nieuwe voedingsmiddel is bedoeld, met 
inachtneming van eventuele nieuwe 
kenmerken;

Or. en

Motivering

Voedingsmiddelen die met behulp van nanotechnologie geproduceerd zijn kunnen nieuwe 
kenmerken bezitten die niet naar behoren kunnen worden beoordeeld door ze alleen maar te 
vergelijken met bestaande producten die al in de handel zijn.

Amendement 159
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) nagaan of het nieuwe levensmiddel, 
ongeacht of het bestemd is om een reeds 
op de markt aanwezig levensmiddel te 
vervangen, geen schadelijke of toxische 
gevolgen kan hebben voor de menselijke 
gezondheid;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de door de Commissie voorgestelde formulering. Houdt verband met 
amendement 40 van mevrouw Liotard.
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Amendement 160
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de Autoriteit legt een bovengrens 
vast voor de dagelijkse consumptie van 
een nieuw levensmiddel of een nieuw 
ingrediënt van een levensmiddel, 
waarboven de consumptie kennelijk 
schadelijk is voor de gezondheid van de 
consument;

Or. fr

Motivering

Sommige levensmiddelen of nieuwe levensmiddelen kunnen een gevaar vormen voor de 
menselijke gezondheid als er meer van wordt geconsumeerd dan het niveau dat in onderzoek en 
beoordelingen is komen vast te staan. Het moet dus mogelijk zijn dat de Autoriteit dergelijke 
limieten vaststelt om de consument ervan op de hoogte te stellen dat wordt aanbevolen een 
gegeven hoeveelheid niet te overschrijden.

Amendement 161
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) in het kader van de 
wetenschappelijke beoordeling van de 
gevaren van nieuwe levensmiddelen of 
nieuwe ingrediënten van levensmiddelen 
verzoekt de Autoriteit de bevoegde 
instanties haar alle wetenschappelijke 
evaluaties ter beschikking te stellen die zij 
inzake het desbetreffende nieuwe 
levensmiddel of het nieuwe ingrediënt van 
een levensmiddel hebben uitgevoerd.

Or. fr
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Amendement 162
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in geval van traditionele levensmiddelen 
uit een derde land, rekening houden met de 
geschiedenis van veilig gebruik.

b) in geval van traditionele levensmiddelen 
uit een derde land, rekening houden met de 
geschiedenis van veilig gebruik, zulks aan 
de hand van de in artikel 8, lid 5 bis, 
neergelegde richtsnoeren.

Or. en

Amendement 163
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval van ethisch voorbehoud wordt in 
aanvulling op de veiligheidsbeoordeling 
advies ingewonnen van de Europese 
Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën (EGE).

Or. de

Motivering

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für Ethik 
der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden können, um 
Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen neuartiger 
Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er vorsieht, dass im 
Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels eine Bewertung 
durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)” durchgeführt 
wird.
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Amendement 164
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie verplicht de exploitanten 
in de voedingssector om redenen van 
voedselveiligheid en op basis van een 
advies van de autoriteit voorschriften voor 
monitoring na het in de handel brengen .

Alle nieuwe levensmiddelen die op de 
markt zijn gebracht moeten worden 
gecontroleerd zodra er twijfel rijst omtrent 
hun veiligheid en uiterlijk iedere vijf jaar 
na inwerkingtreding van de verordening. 
Zij worden door de Autoriteit opnieuw 
beoordeeld als deze maatregel 
noodzakelijk is. 
Er moet een bijzondere controle worden 
ingesteld voor personen die deze nieuwe 
levensmiddelen in grote hoeveelheden 
consumeren.

2. De producent brengt de Commissie 
onverwijld op de hoogte van:

2. De exploitanten uit de 
levensmiddelensector brengen de 
Commissie onverwijld op de hoogte van:

a) alle nieuwe wetenschappelijke of 
technische informatie die van invloed zou 
kunnen zijn op de beoordeling van de 
veiligheid van het gebruik van het nieuwe 
voedingsmiddel;

a) alle nieuwe wetenschappelijke of 
technische informatie die van invloed zou 
kunnen zijn op de beoordeling van de 
veiligheid van het gebruik van het nieuwe 
voedingsmiddel;

b) verboden of beperkingen die zijn 
opgelegd door de bevoegde instantie van 
een derde land waarin het nieuwe 
voedingsmiddel in de handel wordt 
gebracht.

b) verboden of beperkingen die zijn 
opgelegd door de bevoegde instantie van 
een derde land waarin het nieuwe 
voedingsmiddel in de handel wordt 
gebracht.

Iedere exploitant uit de 
levensmiddelensector stelt de Commissie 
en de bevoegde instanties van de lidstaat 
waar hij zijn werkzaamheden uitoefent 
ieder jaar op de hoogte van de 
gezondheidsproblemen die hem door de 
consumenten of consumentenorganisaties  
zijn medegedeeld.
De bevoegde nationale instanties voor het 
markttoezicht zijn belast met de controle. 
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Zij brengen binnen drie maanden na 
afronding van de controle verslag uit aan 
de Commissie. De Commissie dient 
uiterlijk een jaar na afloop van de in lid 1 
bedoelde periode van vijf jaar verslag uit 
aan het Europees Parlement  en de Raad.

Or. fr

Amendement 165
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt om redenen van 
voedselveiligheid voorschriften voor 
monitoring na het in de handel brengen 
vast. Deze monitoring vindt eens in de vijf 
jaar plaats en betreft onder meer 
voedselveiligheidsaspecten alsook 
diergezondheids- en -welzijnsaspecten en 
de milieueffecten. Er wordt speciale 
aandacht geschonken aan de 
bevolkingsgroepen met de grootste 
inname. 

De monitoringvoorschriften gelden ook 
voor nieuwe voedingsmiddelen die reeds 
in de handel zijn, met inbegrip van die 
welke met de vereenvoudigde procedure 
van Verordening nr. 258/97 
("kennisgevingsprocedure") toegelaten 
zijn.
De lidstaten wijzen bevoegde instanties 
aan die met de monitoring na 
marktintroductie belast zijn. De kosten 
van de monitoring komen ten laste van de 
desbetreffende exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven.

Or. en
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Motivering

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a high 
safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Amendement 166
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt om redenen van 
voedselveiligheid voorschriften voor 
monitoring na het in de handel brengen 
vast. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die de 
levensmiddelen in de Gemeenschap in de 
handel brengen, zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de na het in de handel 
brengen toepasselijke voorschriften. Deze 
monitoring betreft onder meer 
voedselveiligheidsaspecten, milieueffecten 
en eventueel ook diergezondheids- en -
welzijnsaspecten. Alle nieuwe 
voedingsmiddelen die tot de markt 
toegelaten zijn, worden na vijf jaar 
eenmaal opnieuw beoordeeld.

Or. en

Motivering

Om geïnformeerd te zijn over nadelige effecten van het gebruik van een nieuw voedingsmiddel is 
voor alle nieuwe voedingsmiddelen 5 jaar na de marktintroductie in Europa een monitoring 
vereist.
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Amendement 167
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt om redenen van 
voedselveiligheid en op basis van een 
advies van de autoriteit voorschriften vast
voor monitoring na het in de handel 
brengen. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die de 
levensmiddelen in de Gemeenschap in de 
handel brengen, zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de na het in de handel 
brengen toepasselijke voorschriften die in 
de communautaire lijst van nieuwe 
voedingsmiddelen zijn vermeld. Het 
monitoren zal omvatten: 
voedselveiligheidsaspecten, milieu-impact, 
dierengezondheid en dierenwelzijn. Alle 
nieuwe voedingsmiddelen zullen iedere 
vijf jaar op deze punten worden getoetst.

Or. nl

Amendement 168
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om dierproeven te vermijden 
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts in laatste instantie 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd. 
Het gebruik van tests zonder proefdieren 
en intelligente teststrategieën wordt 
bevorderd, en herhaling van tests met 
gewervelde dieren wordt verboden.

Or. en
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Motivering

Door bevordering van intelligente teststrategieën en verplichte gegevensuitwisseling kan het 
aantal gebruikte dieren aanzienlijk verminderd worden.

Amendement 169
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Europese Groep ethiek van de exacte 

wetenschappen en de nieuwe 
technologieën

Voor ethische kwesties in verband met 
wetenschap en nieuwe technologie met 
een groot ethisch belang kan de 
Commissie indien nodig op eigen initiatief 
of op verzoek van een lidstaat de Europese 
Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën raadplegen, om het advies 
van deze groep over ethische kwesties in te 
winnen.
De Commissie maakt dit advies openbaar.

Or. en

Motivering

In gerechtvaardigde gevallen (zoals in het geval van de toepassing van nanotechnologieën of 
kloontechnieken) is het goed dat ethische vraagstukken voor advies worden voorgelegd aan de 
Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. Dit 
raadplegingsproces kan door de Commissie zelf of door een lidstaat worden gestart. Ten 
behoeve van de transparantie en de participatie van deskundigen en het publiek dient het advies 
openbaar te worden gemaakt.
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Amendement 170
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
door eigendomsrechten beschermde
gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet zonder 
toestemming van de aanvrager voor een 
andere aanvraag mogen worden gebruikt.
Overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
en diervoeders wordt voor 
gegevensbescherming en geheimhouding 
gezorgd.

Or. en

Amendement 171
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
door eigendomsrechten beschermde 
gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet voor een andere 
aanvraag mogen worden gebruikt, tenzij de 
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latere aanvrager met de eerdere 
aanvrager is overeengekomen dat die 
gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt, indien:
a) de eerdere aanvrager bij zijn aanvraag 
heeft aangegeven dat de 
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie door eigendomsrechten 
beschermd waren; en
b) de eerdere aanvrager ten tijde van zijn 
aanvraag het exclusieve recht had om 
naar de desbetreffende gegevens te 
verwijzen; en
c) het nieuwe voedingsmiddel niet had 
kunnen worden toegelaten indien de 
eerdere aanvrager de desbetreffende 
gegevens niet had verstrekt.

Or. en

Motivering

Artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims 
bevat een duidelijker omschrijving van gegevensbescherming.  Artikel 12 moet worden 
aangepast omwille van de consistentie met de bepalingen inzake gegevensbescherming van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Amendement 172
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
door eigendomsrechten beschermde 
gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet zonder 
toestemming van de aanvrager voor een 
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andere aanvraag mogen worden gebruikt 
tenzij zulks om redenen van bescherming 
van de volksgezondheid wel dient te 
gebeuren.

Or. en

Amendement 173
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op verzoek van de aanvrager en op basis 
van passende en controleerbare informatie 
in het aanvraagdossier kan worden besloten 
dat nieuwe wetenschappelijke bewijzen en 
door eigendomsrechten beschermde 
gegevens die worden verstrekt om de 
aanvraag te ondersteunen gedurende vijf 
jaar vanaf de datum van opname van het 
nieuwe voedingsmiddel op de 
communautaire lijst niet voor een andere 
aanvraag mogen worden gebruikt, tenzij de 
latere aanvrager met de eerdere 
aanvrager is overeengekomen dat die 
gegevens en informatie wel mogen 
worden gebruikt, indien:
a) de eerdere aanvrager bij zijn aanvraag 
heeft aangegeven dat de 
wetenschappelijke gegevens en andere 
informatie door eigendomsrechten 
beschermd waren; en
b) de eerdere aanvrager ten tijde van zijn 
aanvraag het exclusieve recht had om 
naar de desbetreffende gegevens te 
verwijzen; en
c) het nieuwe voedingsmiddel niet had 
kunnen worden toegelaten indien de 
eerdere aanvrager de desbetreffende 
gegevens niet had verstrekt.

Or. en
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Motivering

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims bevat 
een duidelijker omschrijving van gegevensbescherming.  Artikel 12 moet worden aangepast 
omwille van de consistentie met de bepalingen inzake gegevensbescherming van Verordening
(EG) nr. 1924/2006.

Amendement 174
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 175
Kartika Tamara Liotard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis De Commissie bepaalt na overleg 
met de aanvrager welke 
fabricagegegevens vertrouwelijk zullen 
worden behandeld en voor welke periode, 
met dien verstande dat deze periode 
maximaal 3 jaar mag zijn

Or. nl
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Amendement 176
Kartika Tamara Liotard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Na het verstrijken van de periode 
van vertrouwelijkheid van 
fabricagegegevens worden deze gegevens 
automatisch toegevoegd aan de reeds 
bestaande gegevens van het nieuwe 
voedingsmiddel op de communautaire 
lijst.

Or. nl

Amendement 177
Hiltrud Breyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gegevens verkregen uit 
onderzoeksprojecten die geheel of 
gedeeltelijk door de EG en/of 
overheidsinstellingen betaald zijn, zoals 
voederonderzoek, worden tegelijk met de 
aanvraag openbaar gemaakt en kunnen 
vrijelijk door andere aanvragers worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Als kennis dankzij de openbare middelen verkregen is, moet die ook openbaar worden gemaakt.
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Amendement 178
Hiltrud Breyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Herhaling van onderzoeken waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, wordt in 
elk geval verboden. Onderzoek waarbij 
tests met gewervelde dieren worden 
gebruikt, en onderzoek ter voorkoming 
van dierproeven vallen niet onder de 
gegevensbescherming. Onderzoek met 
gewervelde dieren en onderzoek ter 
voorkoming van dierproeven staat 
derhalve open voor anderen.

Or. en

Motivering

De eigenaar van een test of onderzoek kan niet tegenhouden dat hiervan gebruik wordt gemaakt 
door iemand anders als daarmee dierproeven voorkomen kunnen worden.

Amendement 179
Mojca Drčar Murko

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en uit hoofde van artikel 12 
beschermde wetenschappelijke gegevens 
het resultaat zijn van tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
en herhaling van de tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
vanuit ethisch oogpunt als zijnde 
wetenschappelijk onnodig moet worden 
voorkomen, kan een tweede of latere 
aanvrager verlangen dat de eerste 
aanvrager inzage in de gegevens geeft.  
De eerste aanvrager moet een dergelijk 
verzoek inwilligen na het eerste jaar van 



AM\744573NL.doc 95/103 PE413.967v01-00

NL

de gegevensbeschermingsperiode als 
bedoeld in artikel 12, op voorwaarde dat 
de tweede aanvrager de eerste aanvrager 
de kosten van het onderzoek vergoedt.  
Ook soortgelijke verzoeken van eventuele 
latere aanvragers worden ingewilligd, 
waarbij de tweede en de latere aanvragers 
zich inspannen om tot een redelijke 
kostenverdeling te komen.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van ongewenste bescherming als uitvloeisel van ethische bezwaren tegen 
herhaling van proeven met gewervelde dieren of invasief onderzoek met vrijwillige 
proefpersonen, met behoud van een redelijke exclusieve periode voor de eerste aanvrager, die 
aldus een voldoende rendement van zijn investering trekt. Aangezien sommige beschermde 
gegevens verkregen kunnen zijn met onderzoek waarbij geen proefdieren of proefpersonen 
betrokken zijn, moet daarvoor de volledige periode van vijf jaar zoals in artikel 12 bepaald 
gehandhaafd blijven.

Amendement 180
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Afgestemde gegevensbescherming

Onverminderd de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 7 en 14 van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] en de afgifte van een 
vergunning voor een gezondheidsclaim 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 17, 18 en 25 van Verordening 
(EG) nr. 1924/2006, vinden, ingeval zowel 
een aanvraag om toelating van een nieuw 
voedingsmiddel als een aanvraag om een 
vergunning voor een gezondheidsclaim of 
gezondheidsclaims met betrekking tot dat 
voedingsmiddel worden ingediend en 
ingeval gegevensbescherming uit hoofde 



PE413.967v01-00 96/103 AM\744573NL.doc

NL

van beide verordeningen gerechtvaardigd 
is, toelating en vergunningafgifte en/of de 
bekendmaking daarvan in het 
Publicatieblad, indien de aanvrager dat 
wenst, op dezelfde dag plaats en beginnen 
de beide gegevensbeschermingsperioden 
op dezelfde dag.

Or. en

Motivering

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

Amendement 181
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Wanneer nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en uit hoofde van artikel 12 
beschermde wetenschappelijke gegevens 
het resultaat zijn van tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
en herhaling van de tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
vanuit ethisch oogpunt als zijnde 
wetenschappelijk onnodig moet worden 
voorkomen, kan een tweede of latere 
aanvrager verlangen dat de eerste 
aanvrager inzage in de gegevens geeft.  
De eerste aanvrager moet een dergeljik 
verzoek inwilligen na het eerste jaar van 
de gegevensbeschermingsperiode als 
bedoeld in artikel 12, op voorwaarde dat 
de tweede aanvrager de eerste aanvrager 
de kosten van het onderzoek vergoedt. 
Ook soortgelijke verzoeken van eventuele 
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latere aanvragers worden ingewilligd, 
waarbij de tweede en de latere aanvragers 
zich inspannen om tot een redelijke 
kostenverdeling te komen.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van ongewenste bescherming als uitvloeisel van ethische bezwaren tegen 
herhaling van proeven met gewervelde dieren of invasief onderzoek met vrijwillige 
proefpersonen, met behoud van een redelijke exclusieve periode voor de eerste aanvrager, die 
aldus een voldoende rendement van zijn investering trekt. Aangezien sommige beschermde 
gegevens verkregen kunnen zijn met onderzoek waarbij geen proefdieren of proefpersonen 
betrokken zijn, moet daarvoor de volledige periode van vijf jaar zoals in artikel 12 bepaald 
gehandhaafd blijven.

Amendement 182
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Afgestemde gegevensbescherming

Onverminderd de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 7 en 14 van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] en de afgifte van een 
vergunning voor een gezondheidsclaim 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 17, 18 en 25 van Verordening 
(EG) nr. 1924/2006, vinden, ingeval zowel 
een aanvraag om toelating van een nieuw 
voedingsmiddel als een aanvraag om een 
vergunning voor een gezondheidsclaim of 
gezondheidsclaims met betrekking tot dat 
voedingsmiddel worden ingediend en 
ingeval gegevensbescherming uit hoofde 
van beide verordeningen gerechtvaardigd 
is, toelating en vergunningafgifte en/of de 
bekendmaking daarvan, indien de 
aanvrager dat wenst, (...) plaats (...).

Or. en
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Amendement 183
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Inspectie en controle

Voor de handhaving van deze verordening 
worden officiële controles uitgevoerd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
882/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 
controles op de naleving van de wetgeving 
inzake diervoeders en levensmiddelen en 
de voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel is geen artikel gewijd aan inspectie en controle.

Amendement 184
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Onverminderd de toelating van een nieuw 
voedingsmiddel overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 7 en 14 van 
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] en de afgifte van een 
vergunning voor een gezondheidsclaim 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 17, 18 en 25 van Verordening 
(EG) nr. 1924/2006, vinden, ingeval zowel 
een aanvraag om toelating van een nieuw 
voedingsmiddel als een aanvraag om een 
vergunning voor een gezondheidsclaim of
gezondheidsclaims met betrekking tot dat 
voedingsmiddel worden ingediend en 
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ingeval gegevensbescherming uit hoofde 
van beide verordeningen gerechtvaardigd 
is, toelating en vergunningafgifte en/of de 
bekendmaking daarvan in het 
Publicatieblad, indien de aanvrager dat 
wenst, op dezelfde dag plaats en beginnen 
de beide gegevensbeschermingsperioden 
op dezelfde dag.

Or. en

Amendement 185
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Wanneer nieuwe wetenschappelijke 
bewijzen en uit hoofde van artikel 12 
beschermde wetenschappelijke gegevens 
het resultaat zijn van tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
en herhaling van de tests met gewervelde 
dieren of klinisch onderzoek met mensen 
vanuit ethisch oogpunt als zijnde 
wetenschappelijk onnodig moet worden 
voorkomen, kan een tweede of latere 
aanvrager verlangen dat de eerste 
aanvrager inzage in de gegevens geeft.  
De eerste aanvrager moet een dergeljik 
verzoek inwilligen na het eerste jaar van 
de gegevensbeschermingsperiode als 
bedoeld in artikel 12, op voorwaarde dat 
de tweede aanvrager de eerste aanvrager 
de kosten van het onderzoek vergoedt.  
Ook soortgelijke verzoeken van eventuele 
latere aanvragers worden ingewilligd, 
waarbij de tweede en de latere aanvragers 
zich inspannen om tot een redelijke 
kostenverdeling te komen.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van ongewenste bescherming als uitvloeisel van ethische bezwaren tegen 
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herhaling van proeven met gewervelde dieren of invasief onderzoek met vrijwillige 
proefpersonen, met behoud van een redelijke exclusieve periode voor de eerste aanvrager, die 
aldus een voldoende rendement van zijn investering trekt. Aangezien sommige beschermde 
gegevens verkregen kunnen zijn met onderzoek waarbij geen proefdieren of proefpersonen 
betrokken zijn, moet daarvoor de volledige periode van vijf jaar zoals in artikel 12 bepaald 
gehandhaafd blijven.

Amendement 186
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Voorrechten van lidstaten

1. Indien een lidstaat ingevolge nieuwe 
informatie of een nieuwe beoordeling van 
bestaande informatie gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat het gebruik 
van een voedingsmiddel of 
voedselingrediënt dat conform is aan deze 
verordening, gevaar voor de menselijke 
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gezondheid of het milieu kan opleveren, 
kan die lidstaat de handel in en het 
gebruik van het betreffende 
voedingsmiddel of voedselingrediënt op 
zijn grondgebied tijdelijk schorsen of 
beperken. De betrokken lidstaat stelt de 
overige lidstaten en de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis onder 
opgave van de redenen die tot zijn besluit 
hebben geleid.
2. De Commissie onderzoekt de in lid 1 
bedoelde redenen zo spoedig mogelijk in 
nauwe samenwerking met EFSA en 
neemt passende maatregelen. De lidstaat 
die het in lid 1 bedoelde besluit heeft 
aangenomen, kan dit besluit handhaven 
tot op het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze maatregelen.

Or. en

Motivering

Bepaling overgenomen uit bestaande wetgeving (Verordening 258/1997).

Amendement 188
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Vrijwaringsclausule

Indien een lidstaat door nieuwe gegevens 
of herbeoordeling van bestaande gegevens 
nauwkeurige redenen heeft om het 
gebruik van een nieuw levensmiddel of 
een nieuw ingrediënt van een levenmiddel 
overeenkomstig onderhavige verordening 
gevaarlijk voor de volksgezondheid te 
achten, kan deze lidstaat het in de handel 
brengen en het gebruik van het 
desbetreffende nieuwe levensmiddel of 
ingrediënt op zijn grondgebied verbieden. 
Hij stelt de andere lidstaten en de 
Commissie hiervan onmiddellijk op de 
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hoogte met vermelding van de redenen 
voor zijn besluit.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten het in de handel brengen van een product kunnen opschorten of beperken 
als op basis van nieuwe gegevens blijkt dat er gevaar bestaat voor de gezondheid van 
consumenten. Dit artikel maakt het mogelijk de gezondheid van de consumenten te beschermen 
indien er medische gegevens worden ontdekt die aan de controle door de Autoriteit zijn ontsnapt.

Amendement 189
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit hoofde van artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 ingediende 
aanvragen waarover vóór de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt nog 
geen definitief besluit is genomen, gelden 
als aanvragen uit hoofde van deze 
verordening.

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

1. Uit hoofde van artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 258/97 ingediende 
aanvragen waarbij het verslag over de 
eerste beoordeling, als bedoeld in artikel 
6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 258/97, 
vóór de datum waarop deze verordening 
van toepassing wordt nog niet aan de 
Commissie is toegezonden, gelden als 
aanvragen uit hoofde van deze 
verordening. Andere aanvragen die 
krachtens artikel 3, lid 4, artikel 4 en 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 
vóór de datum waarop deze verordening 
van toepassing wordt worden ingediend, 
worden volgens de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 258/97 behandeld.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan nadelig zijn voor aanvragen waarvoor het verslag 
over de eerste beoordeling al aan de Commissie is toegezonden, want zo'n aanvraag kan worden 
goedgekeurd zonder deze ter beoordeling aan het EFSA voor te leggen, als er geen bezwaren 
worden gemaakt. Alle aanvragen waarvoor al een verslag over de eerste beoordeling aan de 
Commissie is toegezonden, moeten verder worden behandeld volgens de in Verordening (EG) nr. 
258/97 beschreven procedure.
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Amendement 190
Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voedingsmiddelen die met behulp 
van nanotechnologie geproduceerd zijn 
en die vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening in de handel zijn gebracht, 
mogen gedurende 18 maanden na de 
datum van bekendmaking van deze 
verordening in het Publicatieblad in de 
handel blijven. Na die datum is artikel 6, 
lid 2, van toepassing.

Or. en

Motivering

Er bestaan nog geen adequate methoden om de veiligheid van nanomateriaal te beoordelen (zie 
SCENIHR-advies van september 2005). Nanomateriaal moet getoetst worden met nanospecifieke 
tests waarbij geen dieren worden gebruikt. Zolang er geen nanospecifieke proefdiervrije tests 
voor een adequate veiligheidsbeoordeling van nanomateriaal in voedingsmiddelen beschikbaar 
zijn, moet het gebruik ervan verboden blijven te bescherming van de volksgezondheid en ter 
voorkoming van tests met proefdieren. Dankzij deze bepaling kunnen exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zich gemakkelijker aan de nieuwe regels aanpassen.
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