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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van 
kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen 
mogen worden gebruikt
(COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0650)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0139/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 5

(5) Op grond van een op 26 november 
2003 door de EFSA uitgebracht advies 
worden wijzigingen aangebracht in de 
bestaande vergunningen teneinde het 
nitrosaminengehalte zo laag mogelijk te 
houden door de concentraties aan 
levensmiddelen toegevoegde nitrieten en 
nitraten te verlagen en tegelijk de 
microbiologische veiligheid van 
levensmiddelen te waarborgen. De EFSA 
adviseert de gehalten aan nitriet en nitraat 
in de wetgeving vast te leggen als 
"toegevoegde hoeveelheid". De EFSA is 

(5) Op grond van een op 26 november 
2003 door de EFSA uitgebracht advies 
worden wijzigingen aangebracht in de 
bestaande vergunningen teneinde het 
nitrosaminengehalte zo laag mogelijk te 
houden door de concentraties aan 
levensmiddelen toegevoegde nitrieten en 
nitraten te verlagen en tegelijk de 
microbiologische veiligheid van 
levensmiddelen te waarborgen. De EFSA 
adviseert de gehalten aan nitriet en nitraat 
in de wetgeving vast te leggen als 
"toegevoegde hoeveelheid". De EFSA is 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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van mening dat niet zozeer de 
resthoeveelheid als wel de toegevoegde 
hoeveelheid nitriet bijdraagt tot de 
remmende werking tegen C. botulinum. De 
huidige bepalingen worden zodanig 
gewijzigd dat de door de EFSA genoemde 
toegestane maximumconcentraties in 
vleesproducten die al dan niet een 
hittebehandeling hebben ondergaan, in 
kaas en in vis als toegevoegde 
hoeveelheden moeten worden vastgesteld. 
Voor sommige traditioneel vervaardigde 
vleesproducten moeten echter maximale 
restgehalten worden vastgesteld.

van mening dat niet zozeer de 
resthoeveelheid als wel de toegevoegde 
hoeveelheid nitriet bijdraagt tot de 
remmende werking tegen C. botulinum. De 
huidige bepalingen worden zodanig 
gewijzigd dat de door de EFSA genoemde 
toegestane maximumconcentraties in 
vleesproducten die al dan niet een 
hittebehandeling hebben ondergaan, in 
kaas en in vis als toegevoegde 
hoeveelheden moeten worden vastgesteld. 
Voor sommige traditioneel vervaardigde 
vleesproducten moeten echter bij wijze van 
uitzondering maximale restgehalten 
worden vastgesteld, mits die producten 
naar behoren worden gespecificeerd en 
kenbaar gemaakt.

Motivering

Met deze richtlijn wordt de bepaling ingevoerd dat de toegestane gehalten aan nitraat en nitriet 
als toegevoegde hoeveelheden worden vastgesteld, teneinde het nitrosaminengehalte zo laag 
mogelijk te houden. De door de Commissie voorgestelde uitzondering op deze regel voor 
traditioneel vervaardigde producten, waarbij maximale restgehalten worden vastgesteld, moet 
ook echt een uitzonderlijk karakter houden. De betrokken producten moeten duidelijk kenbaar 
worden gemaakt als producten voor lokale verkoop en consumptie.

Amendement 2
OVERWEGING 8

(8) Het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding (WCMV) heeft de 
gegevens over de veiligheid van erytritol 
beoordeeld en op 5 maart 2003 advies 
uitgebracht. Het comité kwam tot de 
conclusie dat het gebruik van erytritol als 
levensmiddelenadditief aanvaardbaar is. 
Het comité wijst er ook op dat erytritol een 
laxerende werking heeft, maar bij een 
hogere dosis dan andere polyolen. Erytritol 
heeft vele niet-zoetende technische 
eigenschappen die in een groot aantal 
levensmiddelen – van suikerwaren tot 
zuivelproducten – een belangrijke rol 
spelen. Erytritol fungeert onder andere als 
smaakversterker, draagstof, 
bevochtigingsmiddel, stabilisator, 
verdikkingsmiddel, vulstof en 
complexvormer. Het gebruik van erytritol 
moet worden toegestaan voor dezelfde 

(8) Het Wetenschappelijk Comité voor de 
menselijke voeding (WCMV) heeft de 
gegevens over de veiligheid van erytritol 
beoordeeld en op 5 maart 2003 advies 
uitgebracht. Het comité kwam tot de 
conclusie dat het gebruik van erytritol als 
levensmiddelenadditief aanvaardbaar is. 
Het comité wijst er ook op dat erytritol een 
laxerende werking heeft, maar bij een 
hogere dosis dan andere polyolen. Erytritol 
heeft vele niet-zoetende technische 
eigenschappen die in een groot aantal 
levensmiddelen – van suikerwaren tot 
zuivelproducten – een belangrijke rol 
spelen. Erytritol fungeert onder andere als 
smaakversterker, draagstof, 
bevochtigingsmiddel, stabilisator, 
verdikkingsmiddel, vulstof en 
complexvormer. Het gebruik van erytritol 
moet worden toegestaan voor dezelfde 
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toepassingen bij levensmiddelen als de 
andere momenteel toegelaten polyolen. 
Daarnaast moet Richtlijn 94/35/EG worden 
gewijzigd aangezien erytritol, net als de 
andere momenteel toegelaten polyolen, ook 
als zoetstof kan worden gebruikt. Ook 
moet erytritol worden vrijgesteld van de 
verplichte vermelding op het etiket van de 
laxerende werking van tafelzoetstoffen die 
polyolen bevatten.

toepassingen bij levensmiddelen als de 
andere momenteel toegelaten polyolen. 
Daarnaast moet Richtlijn 94/35/EG worden 
gewijzigd aangezien erytritol, net als de 
andere momenteel toegelaten polyolen, ook 
als zoetstof kan worden gebruikt.

Motivering

Hoewel erytritol de hoogste digestieve tolerantie van alle polyolen bezit, blijft het een polyol. 
Daarom verdient het geen aanbeveling om erytritol vrij te stellen van de verplichte vermelding 
op het etiket van de laxerende werking, als bedoeld in artikel 5, lid 2 van Richtlijn 94/35/EG.

Amendement 3
ARTIKEL 2, PUNT 1

Artikel 5, lid 2 (richtlijn 94/35/EG)

(1) In artikel 5, lid 2, wordt het woord 
"polyolen" vervangen door "polyolen met 
uitzondering van E 968 erytritol".

Schrappen

Motivering

Schrapping van de vrijstelling voor erytritol van de verplichte vermelding op het etiket van de 
laxerende werking, als bedoeld in artikel 5, lid 2 van Richtlijn 94/35/EG.

Amendement 4
BIJLAGE I, PUNT 4, LETTER C BIS) (nieuw)

Bijlage IV (richtlijn 95/2/EG)

c bis) De volgende rijen worden 
toegevoegd:
E 1204 Pullulan Voedingssupplementen, zoals 

omschreven in Richtlijn 
2002/46/EG, in de vorm van 
capsules en tabletten

quantum satis

E 1204 Pullulan Eetbare gearomatiseerde films 
en micro-snoepjes 
(ademverfrissers)

quantum satis

Motivering

Opneming van pullulan als nieuw additief voor gebruik in voedingssupplementen in de vorm van 
capsules en tabletten alsmede in eetbare gearomatiseerde films en micro-snoepjes 
(ademverfrissers) naar aanleiding van het positieve advies van de EFSA van 13 juli 2004.
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TOELICHTING

1. Doel van deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende 
levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 
94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, is aanpassing aan de 
wetenschappelijke ontwikkelingen en de technische vooruitgang. Daartoe worden twee 
methoden voorgesteld: herziening van de positieve lijst van toegestane additieven en het toelaten 
van nieuwe stoffen.

2. Overeenkomstig artikel 2, lid 1 van Richtlijn 2003/114/EG is de Commissie en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid verzocht de voorwaarden voor het gebruik van diverse 
additieven opnieuw te bekijken. Het voortgangsverslag over de hernieuwde evaluatie van 
bepaalde additieven, waarbij E 251 en E 252 (nitraten) en E 249 en E 250 (nitrieten) centraal 
stonden, was aanleiding voor een debat tussen de lidstaten.

3. Met het oog op de herziening van het gebruik van nitraat- en nitrietzouten - die als 
conserveermiddelen mogen worden gebruikt in vleesproducten, kaas en bepaalde visproducten -
heeft de Commissie rekening gehouden met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 20 
maart 2003. In de zaak "Denemarken tegen de Commissie" heeft het Hof beslist dat het advies 
van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding uit 1995, waarin vraagtekens 
werden geplaatst bij de in Richtlijn 95/2/EG vastgestelde maximumconcentraties nitriet, niet in 
acht was genomen. In haar advies van 26 november 2003 stelde de EFSA opnieuw dat de 
maximumgehalten aan nitraten en nitrieten verlaagd moeten worden om het nitrosaminengehalte 
zo gering mogelijk te houden.

In deze richtlijn stelt de Commissie een nieuwe methode voor de vaststelling van het toegestane 
gehalte aan nitraten/nitrieten in levensmiddelen voor. In plaats van de huidige controle op het 
restgehalte aan nitraten/nitrieten in vleesproducten wordt voor de controle uitgegaan van de 
toegevoegde hoeveelheden. Een uitzondering op de regel (hoger toegestaan restgehalte) geldt 
alleen voor traditioneel vervaardigde vleesproducten uit het VK (bijlage 1). Diverse lidstaten 
hebben ook voor hun traditionele vleesproducten om een vrijstelling verzocht, terwijl sommige 
in algemene zin gekant waren tegen de invoering van specifieke vrijstellingen voor nitraten en 
nitrieten en de technologische noodzaak ervan in twijfel trekken. Daarmee is de principiële vraag 
over het toestaan van speciale vrijstellingen gesteld. De rapporteur is voorstander van de 
voorgestelde methode, waarbij maximumconcentraties aan nitraten/nitrieten worden vastgesteld 
in de vorm van toegevoegde hoeveelheden. Daarom moeten vrijstellingen een zeldzaamheid 
blijven en moeten vrijgestelde producten deugdelijk worden gespecificeerd en kenbaar gemaakt.

4. Bij Richtlijn 2003/52/EG is het in de handel brengen van geleiproducten in minicups met 
levensmiddelenadditief E 425 konjac opgeschort. De Commissie gaf gevolg aan het advies van 
de EFSA van 13 juli 2004 en verbood het in de handel brengen en de invoer van gelei in 
minicups met geleivormende levensmiddelenadditieven die worden gewonnen uit zeewier en 
bepaalde gomsoorten, omdat hierbij gevaar van verstikking bestaat. In deze richtlijn wordt een 
verbod voorgesteld op de stoffen E 400 tot 407, E 407a, E 410, E 412 tot 415, E 417 en E 418 
wegens hun potentiële gevaarlijkheid bij gebruik in gelei in minicups. Daaronder bevinden zich 
diverse legaal verkochte additieven die voldoen aan de EU-veiligheidsvereisten voor gebruik in 
levensmiddelen, zoals E 410 johannesbroodpitmeel, E 415 xanthaangom en E 418 gellangom.

De fabrikanten hadden hun twijfels over het verbieden van stoffen en stelden voor "onveilige 
producten" te verbieden en niet de stoffen waaruit zij bestaan. De veilige stoffen in andere 
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producten zouden dan gevrijwaard blijven van het wantrouwen van de consument wanneer één 
bepaald onveilig product wordt verboden. Het Wetenschappelijk Panel van de EFSA was van 
mening dat vooral de vorm, de grootte en de wijze van opname het grootste fysieke risico 
opleveren, hoewel het risico ook verband lijkt te houden met de chemische en fysische 
eigenschappen van de levensmiddelenadditieven, die de gelei in het product vormen. Om tot een 
andere benadering te komen, moet Verordening 178/2002 (algemeen levensmiddelenrecht) 
worden herzien.

5. Van de recent goedgekeurde zoetstoffen is erytritol, waarvan de smaak die van suiker 
benadert, door de EFSA als aanvaardbaar aangemerkt. Het is een op suiker gelijkende, niet-
calorische bulk-zoetstof, die de smaak van dranken versterkt en een hogere absorptieratio heeft 
dan andere polyolen. Maar hoewel het de grootste digestieve tolerantie heeft van alle polyolen, 
blijft het een polyol, een zoetmiddel met voedingswaarde. Rekening houdend met de mogelijke 
laxerende werking heeft de Commissie het gebruik van erytritol in dranken niet opgenomen, 
maar heeft zij voorgesteld erytritol vrij te stellen van de verplichte vermelding op het etiket van 
de laxerende werking van tafelzoetstoffen die polyolen bevatten. Om de bezorgdheid over de 
mogelijke laxerende werking in dranken weg te nemen, hebben de fabrikanten gereageerd met 
een voorstel om het gehalte te verlagen tot 1,5%. In diverse niet-Europese landen is erytritol in 
dranken toegestaan in een concentratie van 3,5% en meer. Verscheidene lidstaten zijn van 
mening dat erytritol niet moet worden vrijgesteld van de verplichte vermelding op het etiket van 
de laxerende werking. De rapporteur is het hiermee eens, maar wil niettemin nagaan of het 
mogelijk is het gebruik van erytritol in dranken in een concentratie van 1,5% toe te staan en op 
het etiket de potentiële laxerende werking te vermelden.

6. Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding is in april 2003 tot de conclusie 
gekomen dat het gebruik van sojahemicellulose in levensmiddelen aanvaardbaar is. Er bestaan 
echter bezwaren tegen het gebruik van deze stof wegens zijn allergene potentieel, met name door 
het toegenomen gebruik in voorgebakken aardappelen, smaakstoffen en geleihoudende 
suikerwaren. Gelet op de mogelijke allergene risico's dient de consument te worden 
geïnformeerd dat het product uit sojabonen is gewonnen, en moet het verpakt  en voorzien van 
een etiket worden verkocht. De fabrikanten hebben op grond van Richtlijn 2003/89/EG al een 
wettelijke etiketteerverplichting.

7. Sulfieten zouden potentieel gevaarlijk zijn voor astmalijders en daarom moet het gehalte tot 
een minimum worden beperkt (maximumconcentratie minder dan 10 mg/kg). Een aantal 
importeurs heeft erop gewezen dat rauwe garnalen wel voldoen aan de maximaal toegestane 
sulfietdioxideconcentratie, maar niet na het koken (de toegestane concentratie is dan lager). De 
rapporteur is het eens met de Commissie dat in het algemeen het gebruik van sulfietdioxide in 
levensmiddelen beperkt dient te worden. Bij rauwe en gekookte schaaldieren is evenwel sprake 
van een anomalie en hier is een wijziging geboden. Wij stellen voor dat de Commissie de EFSA 
verzoekt om een advies over dit speciale geval.

De aanvaardbare gebruiksconcentratie van sulfietdioxide speelt ook bij de 
oppervlaktebehandeling van fruit en groenten en bij de maximumgehalten in gerehydrateerd 
gedroogd fruit. De rapporteur is van mening dat een trend in de richting van hogere 
sulfietdioxideconcentraties niet aanvaardbaar is. De Commissie dient echter een gedetailleerdere 
analyse uit te voeren inzake de sulfietdioxideconcentraties in gerehydrateerd gedroogd fruit en 
bij verdere verwerking daarvan (gedroogd fruit mag maximaal 2000 mg/kg bevatten, maar bij 
verdere verwerking wordt het gehalte in het fruit verlaagd tot 100 mg/kg; de 
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sulfietdioxideconcentratie daalt niet merkbaar tijdens het pasteuriseren, noch tijdens de opslag 
daarna).

8. In de richtlijn nog niet meegenomen is het nieuwe additief pullulan, dat door de EFSA is 
vrijgegeven voor gebruik in levensmiddelen. Het Wetenschappelijk Panel heeft pullulan 
geëvalueerd als nieuw levensmiddelenadditief (levensmiddelen in de vorm van capsules en 
omhulde tabletten) of als gearomatiseerde eetbare films (ademverfrissers) en heeft het veilig 
voor menselijke consumptie verklaard.

Pullulan is een wit tot gebroken wit smaakloos en geurloos poeder, een polysacharide dat 
gewonnen wordt uit gist. Het komt in de natuur voor en heeft filmvormende eigenschappen, 
zodat het gebruikt kan worden als vervanger voor gelatine (met name voor vegetariërs) of andere 
filmvormende polymeren in bepaalde levensmiddelen. De geringe zuurstofdoorlaatbaarheid van 
een pullulanfilm beschermt kwetsbare ingrediënten tegen bederf en houdt daarmee de 
voedingswaarde en organoleptische kwaliteit van het product in stand. Het nu voorgestelde 
gebruik en de aangevraagde gebruiksconcentratie - opname van ongeveer 2,3 g pullulan per dag -
leveren geen gezondheidsproblemen op.
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