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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 verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
levensmiddelenadditieven
(COM (2006)0428 – C6-0260/2006 –2006/0145 (COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM
(2006)0428)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 (C6-0260/2006),

– gelet op het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde wettelijke 
basis,

– gelet op artikelen 51 en 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2007),

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
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95 en artikel 175, 

Motivering

Volgens het Cardiffproces moeten milieuaspecten in alle EU-wetgeving geïntegreerd worden. 
Wat de mens eet blijft niet in het lichaam maar komt in de natuurlijke kringlopen terecht. Ook 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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als een stof geen gezondheidsrisico oplevert voor degene die deze binnenkrijgt, kunnen er 
later negatieve effecten optreden voor milieu en volksgezondheid, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de besluitvorming over goedkeuring van de stof. De zorg voor het milieu 
moet daarom bij de doeleinden van de verordening vermeld worden.

Amendement 2
Overweging 3

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

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

Motivering

Volgens het Cardiffproces moeten milieuaspecten in alle EU-wetgeving geïntegreerd worden. 
Wat de mens eet blijft niet in het lichaam maar komt in de natuurlijke kringlopen terecht. De 
zorg voor het milieu moet daarom bij de doeleinden van de verordening vermeld worden. Ook 
is het zaak te beklemtonen dat in de verordening rekening moet worden gehouden met 
bepaalde kwetsbare groepen consumenten, zoals allergische personen.

Amendement 3
Overweging 6

(6) Stoffen die op zichzelf niet als 
levensmiddel worden geconsumeerd maar 
opzettelijk bij de verwerking van 
levensmiddelen worden gebruikt, die 
slechts als residu in het eindproduct 
achterblijven en geen technologisch effect 
op het eindproduct hebben (technische 
hulpstoffen), dienen niet onder deze 
verordening te vallen.

(6) Stoffen die op zichzelf niet als 
levensmiddel worden geconsumeerd maar 
opzettelijk bij de verwerking van 
levensmiddelen worden gebruikt, die niet
als residu in het eindproduct achterblijven 
en geen technologisch effect op het 
eindproduct hebben (technische 
hulpstoffen), dienen niet onder deze 
verordening te vallen.
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Motivering

Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is uiteraard een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die 
thans als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden toegelaten.

Amendement 4
Overweging 14

(14) Levensmiddelenadditieven moeten 
een punt van voortdurende aandacht zijn en 
moeten opnieuw worden beoordeeld 
telkens wanneer wijzigingen in de 
gebruiksomstandigheden en nieuwe 
wetenschappelijke gegevens daartoe 
aanleiding geven.

(14) Levensmiddelenadditieven moeten 
een punt van voortdurende aandacht zijn en 
moeten opnieuw worden beoordeeld 
telkens wanneer wijzigingen in de 
gebruiksomstandigheden en nieuwe 
wetenschappelijke gegevens daartoe 
aanleiding geven. Er moeten speciale 
beoordelingsprogramma's komen om 
toegelaten additieven opnieuw te 
beoordelen.

Motivering

Toegelaten additieven moeten permanent opnieuw beoordeeld worden. Daarbij moet een 
prioriteitsvolgorde bepalend zijn voor de vraag welke additieven het eerst voor 
herbeoordeling in aanmerking komen. De prioriteitsvolgorde moet in een 
beoordelingsprogramma worden vastgesteld zodat een en ander voor alle betrokkenen 
duidelijk is. Niettemin kan de Commissie of EFSA op eigen initiatief eerder tot 
herbeoordeling van een bepaalde stof overgaan.

Amendement 5
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) Aangezien het voor de consument 
niet ter zake doet of een bestanddeel van 
een levensmiddel een technische hulpstof 
of een additief is, moeten technische 
hulpstoffen (met uitzondering van 
enzymen, die in de verordening als 
voedingsenzymen worden behandeld) die 
zich in het eindproduct bevinden, als 
levensmiddelenadditieven worden 
behandeld. Daarvoor is evenwel een lange 
overgangsperiode vereist.
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Motivering

Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is uiteraard een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die 
thans als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden goedgekeurd.

Amendement 6
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) In het bijzonder moet de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gegeven de bij deze verordening ingestelde 
communautaire lijst van 
levensmiddelenadditieven aan te passen. 
Daar het maatregelen van algemene 
strekking betreft tot wijziging/schrapping 
en/of ter aanvulling van niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening, moeten 
zij worden vastgesteld volgens de in 
artikel 5bis van Besluit 1999/468/EG 
vastgestelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Motivering

Amendement om de tekst af te stemmen op het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 7
Overweging 21

(21) Na de vaststelling van deze 
verordening moet de Commissie, 
bijgestaan door het Permanent Comité voor 
de voedselketen en de diergezondheid, alle 
bestaande goedkeuringen controleren op 
andere criteria dan veiligheid, zoals 
inname, technologische noodzaak en 
mogelijke misleiding van de consument. 
Alle levensmiddelenadditieven die in de 
Gemeenschap toegelaten moeten blijven, 
moeten worden overgeheveld naar de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij deze verordening. Bijlage III bij 

(21) Na de vaststelling van deze 
verordening moet de Commissie, 
bijgestaan door het Permanent Comité voor 
de voedselketen en de diergezondheid, alle 
bestaande goedkeuringen opnieuw 
beoordelen aan de hand van de 
voorwaarden voor goedkeuring zoals 
vastgesteld bij deze verordening. Alle 
levensmiddelenadditieven die in de 
Gemeenschap toegelaten moeten blijven, 
moeten worden overgeheveld naar de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en 
III bij deze verordening. Bijlage III bij 
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deze verordening moet worden aangevuld 
met de overige levensmiddelenadditieven 
die in levensmiddelenadditieven en in 
enzymen worden gebruikt en met de 
gebruiksvoorwaarden, overeenkomstig
Verordening (EG) nr. […] tot vaststelling 
van een uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s. Om in een 
passende overgangsperiode te voorzien, 
mogen de bepalingen van bijlage III, met 
uitzondering van de bepalingen betreffende 
draagstoffen voor 
levensmiddelenadditieven, niet vóór 
[1.1.2011] van toepassing zijn.

deze verordening moet worden aangevuld 
met de overige levensmiddelenadditieven 
die in levensmiddelenadditieven en in 
enzymen worden gebruikt en met de 
gebruiksvoorwaarden, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. […] tot vaststelling 
van een uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s. Om in een 
passende overgangsperiode te voorzien, 
mogen de bepalingen van bijlage III, met 
uitzondering van de bepalingen betreffende 
draagstoffen voor 
levensmiddelenadditieven, niet vóór 
[1.1.2011] van toepassing zijn.

Motivering

Het is niet nodig de criteria voor goedkeuring overeenkomstig deze verordening hier op te 
sommen.

Amendement 8
Artikel 1, inleidende formule

Deze verordening stelt voorschriften voor 
in levensmiddelen gebruikte 
levensmiddelenadditieven vast met het oog 
op de doeltreffende werking van de interne 
markt en een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en de 
consument.

Deze verordening stelt voorschriften voor 
in levensmiddelen gebruikte 
levensmiddelenadditieven vast met het oog 
op de doeltreffende werking van de interne 
markt en een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid, de consument en 
het milieu.

Motivering

Volgens het Cardiffproces moeten milieuaspecten in alle EU-wetgeving geïntegreerd worden. 
Wat de mens eet blijft niet in het lichaam maar komt in de natuurlijke kringlopen terecht. Ook 
als een stof geen gezondheidsrisico oplevert voor degene die deze binnenkrijgt, kunnen er 
later negatieve effecten optreden voor milieu en volksgezondheid, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de besluitvorming over toelating van de stof. De zorg voor het milieu 
moet daarom bij de doelstellingen vermeld worden.

Amendement 9
Artikel 2, lid 2, letter (a)
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a) technische hulpstoffen; a) technische hulpstoffen voorzover niet 
aanwezig in het eindproduct;

Motivering

Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is uiteraard een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die 
thans als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden toegelaten.

Amendement 10
Artikel 3, lid 2, letter (b), punt (iii)

iii) kan leiden tot de onbedoelde maar 
technisch onvermijdelijke aanwezigheid 
van residuen van deze stof of bijproducten 
ervan in het eindproduct, mits deze 
residuen geen gevaar voor de gezondheid 
vormen en geen technologisch effect op 
het eindproduct hebben;

iii) niet in het eindproduct aanwezig is;

Motivering

Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is uiteraard een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die 
thans als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden toegelaten.

Amendement 11
Artikel 5, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) het heeft volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens in geen van 
de fasen van zijn levenscyclus een 
negatieve uitwerking op de 
volksgezondheid of de gezondheid van 
kwetsbare groepen;

Motivering

Ook als een stof geen gezondheidsrisico oplevert voor degene die deze binnenkrijgt, kunnen 
er later negatieve effecten optreden voor milieu en volksgezondheid, waarmee rekening moet
worden gehouden bij de besluitvorming over toelating van de stof. Een voorbeeld is de 
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toepassing van antibiotica in voedsel en de gevolgen daarvan voor het ontstaan van 
resistentie.

Amendement 12
Artikel 5, lid 1, letter (b)

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

b) er is een aanvaardbare technische 
behoefte waarin niet beter met andere 
economisch en technisch redelijkerwijs
bruikbare methoden kan worden voorzien;

Motivering

Als er alternatieven zijn die minder risico voor de gezondheid en keuzevrijheid van de mens 
inhouden, verdienen die de voorkeur.

Amendement 13
Artikel 5, lid 1, letter (c bis ) (nieuw)

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

Motivering

Kwetsbare groepen en allergische personen verdienen speciale aandacht. De meesten van 
hen moeten voedsel kunnen consumeren dat in gewone winkels verkrijgbaar is en moeten niet 
op speciale voedingswaren aangewezen hoeven zijn. Daarom moet voor goedkeuring 
overeenkomstig deze verordening onder meer als vereiste gelden dat de desbetreffende stof en 
het gebruik ervan het aanbod aan levensmiddelen voor allergische personen niet verkleinen.

Amendement 14
Artikel 5, lid 1, letter (c ter ) (nieuw)

c ter) het heeft volgens de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens in geen van 
de fasen van zijn levenscyclus een 
negatieve uitwerking op het milieu;

Motivering

Volgens het Cardiffproces moeten milieuaspecten in alle EU-wetgeving geïntegreerd worden. 
Wat de mens eet blijft niet in het lichaam maar komt in de natuurlijke kringlopen terecht.
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Amendement 15
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

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

Motivering

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

Amendement 16
Artikel 5, lid 3, letter (a)

a) het levensmiddel geen wezenlijk 
onderdeel van een normaal 
voedingspatroon vormt; of

schrappen

Motivering

Verlaging van de kwaliteit van een levensmiddel kan nooit in het voordeel van de consument 
zijn, behalve in het onder b genoemde geval.

Amendement 17
Artikel 7, alinea 1 bis (nieuw)

Additieven mogen echter niet het gevaar 
inhouden dat de consument ten onrechte 
de indruk krijgt dat het levensmiddel 
andere ingrediënten bevat dan hetgeen in 
werkelijkheid het geval is.

Motivering

De consument wordt tegenwoordig soms misleid door het gebruik van additieven ofschoon de 
bestaande wetgeving voor goedkeuring onder meer vereist dat de consument niet misleid 
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wordt. Zo kan de consument in de veronderstelling worden gebracht dat een product 
bepaalde vruchten bevat doordat er een bepaalde kleurstof gebruikt is. Op dit punt moet de 
consumentenbescherming versterkt worden.

Amendement 18
Artikel 8, lid 2

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

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

Motivering

Amendement om de tekst af te stemmen op het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 19
Artikel 10, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Voorzover de toepassing van 
nanotechniek zulks toelaat worden de 
specifieke grenswaarden daarvoor 
vastgesteld overeenkomstig lid 1 bis.

Motivering

Er is nog maar weinig bekend over de gezondheidsrisico's van nanotechniek. Het is niet zeker 
dat de grenswaarde voor de traditionele toepassing gelijk is aan die voor nanodeeltjes van 
een additief.

Amendement 20
Artikel 28, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.

Motivering

Amendement om de tekst af te stemmen op het nieuwe comitologiebesluit.
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Amendement 21
Artikel 30, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Additieven die voorheen als 
technische hulpstof werden beschouwd 
maar die voortaan volgens deze 
verordening levensmiddelenadditieven 
zijn, kunnen gedurende een 
overgangsperiode van 8 jaar nog als 
technische hulpstof worden gebruikt. 
Daarna is voor het gebruik goedkeuring 
overeenkomstig deze verordening vereist.

Motivering

Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is uiteraard een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die 
thans als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden toegelaten.

Amendement 22
Artikel 31, lid 2

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

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

De herbeoordeling vindt plaats op basis 
van een beoordelingsprogramma dat 
wordt vastgesteld na raadpleging van de 
Autoriteit en volgens de procedure van 
artikel 28, lid 2 bis. Dit 
beoordelingsprogramma wordt 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Motivering

De herbeoordeling moet op de nieuwe criteria berusten. Het is tevens van belang dat alle 
goedgekeurde stoffen in de communautaire lijst opgenomen zijn. Bovendien moet de 
procedure in een artikel vastgelegd worden.

Amendement 23
Artikel 31, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Nadat het beoordelingsprogramma 
als bedoeld in lid 2 is uitgevoerd en na 
raadpleging van de Autoriteit wordt er een 
nieuw beoordelingsprogramma voor 
goedkeuring overeenkomstig deze 
verordening vastgesteld. Het nieuwe 
beoordelingsprogramma wordt vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 28, lid 2 
bis en in het Publicatieblad van de 
Europese Unie gepubliceerd.

Motivering

Ook in de toekomst moet permanent herbeoordeling plaatsvinden. Het is zaak een en ander te 
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formaliseren. Voorts moet EFSA speelruimte hebben om te bepalen welke additieven bij 
voorrang aan herbeoordeling onderworpen moeten worden.

Amendement 24
Artikel 31, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. In onbruik geraakte 
levensmiddelenadditieven en toepassingen 
ervan worden bij herbeoordeling uit de 
bijlagen geschrapt.

Motivering

De communautaire lijst moet up to date zijn en juiste informatie aan de consument geven.

Amendement 25
Bijlage III

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

Communautaire lijst van voor gebruik in 
levensmiddelenadditieven,
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s goedgekeurde 
levensmiddelenadditieven en 
gebruiksvoorwaarden

Deel 1 Draagstoffen in 
levensmiddelenadditieven

Deel 1 Draagstoffen in 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en
levensmiddelenaroma’s

Deel 2 Andere additieven dan draagstoffen 
in levensmiddelenadditieven

Deel 2 Andere additieven dan draagstoffen 
in levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en
levensmiddelenaroma’s

Deel 3 Additieven in voedingsenzymen

Motivering

Wil bijlage 3 in overeenstemming zijn met artikel 16, dan moet deze bijlage goedgekeurde 
draagstoffen c.q. andere additieven in levensmiddelenadditieven èn voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s omvatten.
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TOELICHTING

De Commissie heeft voorgesteld besluiten over goedkeuring van voedseladditieven voortaan 
via de comitologieprocedure te laten vaststellen. De rapporteur kan daar gezien de voordelen 
wel mee instemmen, maar alleen als de kanttekeningen die het Parlement de afgelopen jaren 
daarbij telkenmale heeft gemaakt een duidelijke neerslag krijgen in de nieuwe verordening 
inzake levensmiddelenadditieven en de nieuwe verordening inzake levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s. Die kanttekeningen betreffen vooral het milieu, 
de volksgezondheid en de zorg voor allergische personen.

Daarnaast moet de nieuwe verordening inzake levensmiddelenadditieven worden toegespitst 
wat betreft de vereiste transparantie van de procedure en de herbeoordeling van additieven en 
bovendien een duidelijker omschrijving van misleiding van de consument geven. Voorts 
moeten de definities van levensmiddelenadditief en technische hulpstof gewijzigd worden en 
moet het gebruik van nanotechnologie gereguleerd worden.

Zorg voor milieu, volksgezondheid en allergische personen
Volgens het Cardiffproces moeten milieuaspecten in alle EU-wetgeving geïntegreerd worden. 
Wat de mens eet blijft niet in het lichaam maar komt in de natuurlijke kringlopen terecht. Ook 
als een stof geen gezondheidsrisico oplevert voor degene die deze binnenkrijgt, kunnen er 
later negatieve effecten optreden voor milieu en volksgezondheid, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de besluitvorming over toelating van de stof. Een voorbeeld van schade 
voor de volksgezondheid is de toepassing van antibiotica in voedsel en de gevolgen daarvan 
voor het ontstaan van resistentie. Het ontbreken van negatieve effecten op volksgezondheid en 
milieu moet dan ook een van de goedkeuringscriteria zijn. De zorg voor het milieu moet bij de 
doeleinden van de verordening vermeld worden.

Verplichte vermelding van de aanwezigheid van gangbare allergenen in levensmiddelen is erg 
nuttig voor allergische personen. Maar dat is nog niet genoeg. De meesten van hen moeten 
voedsel kunnen consumeren dat in gewone winkels verkrijgbaar is en moeten niet op speciale 
voedingswaren aangewezen hoeven zijn. Daarom moet voor goedkeuring overeenkomstig 
deze verordening onder meer als vereiste gelden dat de desbetreffende stof en het gebruik 
ervan het aanbod aan levensmiddelen voor allergische personen niet verkleinen.

De rapporteur stelt evenwel voor dat additieven ondanks effecten op volksgezondheid, milieu 
of productaanbod voor allergische personen toch goedgekeurd kunnen worden indien de 
voordelen voor de consument duidelijk groter zijn dan deze nadelen.

Als er op basis van de criteria van artikel 5 alternatieven voor een additief bestaan die 
redelijkerwijs economisch toepasbaar zijn, mag het gebruik van het desbetreffende additief 
niet worden toegestaan. Te denken valt daarbij aan een andere productiemethode waarbij geen 
additieven nodig zijn of aan reeds goedgekeurde additieven die op basis van de criteria van 
artikel 5 als beter beoordeeld worden.
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Transparantie en herbeoordeling
Toegelaten additieven moeten permanent opnieuw beoordeeld worden. De rapporteur stelt 
voor dat alle thans toegelaten additieven aan de hand van de nieuwe criteria opnieuw worden 
beoordeeld voordat ze in de communautaire lijst kunnen worden opgenomen. Vervolgens 
wordt de permanente herbeoordeling voortgezet volgens een beoordelingsprogramma dat via 
de comitologieprocedure wordt vastgesteld. Daarbij moet een prioriteitsvolgorde bepalend 
zijn voor de vraag welke additieven het eerst voor herbeoordeling in aanmerking komen. De 
prioriteitsvolgorde moet in een beoordelingsprogramma worden vastgesteld zodat een en 
ander voor alle betrokkenen duidelijk is. Niettemin kan de Commissie of EFSA op eigen 
initiatief eerder tot herbeoordeling van een bepaalde stof overgaan.

Zorg voor de consument
Volgens de bestaande wetgeving is voor goedkeuring onder meer vereist dat de consument 
niet misleid wordt. Desondanks wordt de consument soms in de veronderstelling gebracht dat 
een product bepaalde vruchten bevat doordat er een bepaalde kleurstof gebruikt is. Op dit punt 
moet de consumentenbescherming versterkt worden.

Consumentenbescherming en definities
Voor de gezondheid van de consument doet het absoluut niet ter zake of een stof een 
technische hulpstof of een additief is. Doorslaggevend is of de stof in het eindproduct 
aanwezig is of niet. Er is evenwel een historisch onderscheid gegroeid tussen additief en 
technische hulpstof. Er is daarom een lange overgangsperiode nodig voordat stoffen die thans 
als technische hulpstoffen gelden, evenals additieven overeenkomstig deze verordening 
moeten worden toegelaten.

Nanotechniek
Er is nog maar weinig bekend over de gezondheidsrisico's van nanotechniek. Het is niet zeker 
dat de grenswaarde voor de traditionele toepassing gelijk is aan die voor nanodeeltjes van een 
additief. Daarom stelt de rapporteur voor het gebruik van nanodeeltjes apart in de 
communautaire lijst te behandelen.

De nieuwe comitologieprocedure
Een aantal amendementen op het Commissievoorstel zijn voorgesteld in verband met de 
nieuwe comitologieprocedure.


