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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 tot 
vaststelling van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0423)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 (C6-0258/2006),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51 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 
de artikelen 95 en 175,

Motivering

Wat een mens eet blijft niet in het menselijk lichaam, maar raakt verspreid in de natuur en 
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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wordt opgenomen in de kringloop. Ook al vormt een bepaalde stof geen gezondheidsrisico 
voor de persoon die het product dat de stof bevat consumeert, toch kunnen er in latere stadia 
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid optreden. Hier moet rekening mee 
worden gehouden wanneer het besluit wordt genomen om de stof al dan niet toe te laten.

Amendement 2
Overweging 2

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mens te worden 
gewaarborgd.

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mens en van het milieu
te worden gewaarborgd.

Amendement 3
Overweging 4

(4) In Verordening (EG) nr. XXX/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … inzake levensmiddelenadditieven, 
Verordening (EG) nr. YYY/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake voedingsenzymen en Verordening 
(EG) nr. ZZZ/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van … inzake 
aroma’s en bepaalde voedselingrediënten 
met aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in of op levensmiddelen worden 
geharmoniseerde criteria en eisen met 
betrekking tot de evaluatie en de toelating 
van deze stoffen vastgesteld. 

(4) In Verordening (EG) nr. XXX/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … inzake levensmiddelenadditieven, 
Verordening (EG) nr. YYY/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake voedingsenzymen en Verordening 
(EG) nr. ZZZ/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van … inzake 
aroma’s en bepaalde voedselingrediënten 
met aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in of op levensmiddelen worden 
criteria en eisen met betrekking tot de 
evaluatie en de toelating van deze stoffen 
vastgesteld. 

Motivering

Het staat niet vast dat de criteria exact hetzelfde moeten zijn voor de verschillende stoffen. 
Een reden om ze in drie verschillende verordeningen te behandelen is het feit dat er toch een 
aantal verschillen zijn waar rekening mee moet worden gehouden.

Amendement 4
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Openheid inzake productie en 
behandeling van levensmiddelen is van 
doorslaggevend belang voor de 
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geloofwaardigheid tegenover de 
consument.

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU.

Amendement 5
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Tevens moet voldaan worden aan 
de criteria voor toelating die zijn 
vastgelegd in de verordeningen van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en bepaalde 
voedselingrediënten met aromatiserende 
eigenschappen voor gebruik in of op 
levensmiddelen, om in aanmerking te 
komen voor toelating overeenkomstig deze 
verordening.

Motivering

Dit spreekt voor zichzelf, maar is niet erg duidelijk vastgelegd in het commissievoorstel.

Amendement 6
Overweging 11

(11) Om de exploitanten van de 
desbetreffende sectoren en het publiek op 
de hoogte te houden van de geldende 
toelatingen moeten de toegelaten stoffen 
worden opgenomen in een communautaire 
lijst die door de Commissie moet worden 
opgesteld, bijgehouden en bekendgemaakt. 

(11) Om de exploitanten van de 
desbetreffende sectoren en het publiek op 
de hoogte te houden van de geldende 
toelatingen worden de toegelaten stoffen 
opgenomen in een communautaire lijst die 
door de Commissie moet worden 
opgesteld, bijgehouden en bekendgemaakt. 

Motivering

Consumenten en de sector moeten er vanuit kunnen gaan dat stoffen en toepassingen die niet 
op de communautaire lijst voorkomen niet toegelaten zijn.

Amendement 7
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Overweging 13

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

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

Amendement 8
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) In het bijzonder moet de 
Commissie in staat worden gesteld de 
communautaire lijst van 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma's die krachtens deze 
verordening moet worden opgesteld te 
actualiseren en te wijzigen. Aangezien 
deze maatregelen van algemene aard zijn 
en opgesteld zijn om niet-essentiële 
elementen van deze verordening te 
wijzigen, te schrappen of aan te vullen, 
moeten ze worden goedgekeurd 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing die is vastgelegd in artikel 5a 
van besluit 1999/468/EG.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst gelijk te trekken met de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 9
Artikel 1, lid 1

1. Bij deze verordening wordt een 
uniforme evaluatie- en toelatingsprocedure 
(hierna de “uniforme procedure” genoemd) 
vastgesteld voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s 
en uitgangsmaterialen van 
levensmiddelenaroma’s, gebruikt of 

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

bestemd om te worden gebruikt in of op 
levensmiddelen (hierna de “stoffen” 
genoemd), die bijdraagt aan het vrije 
verkeer van levensmiddelen in de 
Gemeenschap.

Motivering

Het doel van deze wetgeving is in de eerste plaats het leveren van een bijdrage aan het vrije 
verkeer van levensmiddelen in de Gemeenschap.

Amendement 10
Artikel 2, lid 1

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

1. In het kader van elke sectorale 
levensmiddelenverordening worden de 
stoffen die in de Gemeenschap in de handel 
mogen worden gebracht, opgenomen in 
een lijst waarvan de inhoud bij die 
verordening wordt vastgesteld (hierna de 
“communautaire lijst” genoemd”). De 
communautaire lijst wordt door de 
Commissie bijgewerkt overeenkomstig de 
in artikel 14, lid 2 bis bedoelde procedure. 
Zij wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst gelijk te trekken met de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 11
Artikel 3, lid 4, alinea 2

In voorkomend geval stelt de Commissie 
de aanvrager hiervan direct in kennis en 
geeft zij in haar brief de redenen aan 
waarom zij van oordeel is dat een 
bijwerking niet gerechtvaardigd is. 

De Commissie maakt haar besluit
openbaar, stelt de aanvrager hiervan direct 
in kennis en geeft in haar brief de redenen 
aan waarom zij van oordeel is dat een 
bijwerking niet gerechtvaardigd is. 

Motivering

Ook afwijzende besluiten moeten openbaar worden gemaakt. Openheid is van doorslaggevend 
belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de aanpak van de 
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levensmiddelenproblematiek door de EU.

Amendement 12
Artikel 3, lid 3 bis (nieuw)

Alle toelatingen voor het gebruik van 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s moeten 
regelmatig worden geëvalueerd.

Motivering

Het is van belang dat het gebruik van stoffen in levensmiddelen overeenstemt met de jongste 
wetenschappelijke inzichten. Bovendien is het voor bepaalde groepen consumenten belangrijk 
dat stoffen die niet worden gebruikt van de lijst worden geschrapt, samen met toepassingen 
die niet meer in gebruik zijn.

Amendement 13
Artikel 4, lid 1, alinea 2

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

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

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU.

Amendement 14
Artikel 4, lid 2

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

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

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU.
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Amendement 15
Artikel 5, lid 1

1. De Autoriteit brengt binnen zes maanden 
na ontvangst van een geldige aanvraag haar 
advies uit.

1. De Autoriteit brengt binnen negen
maanden na ontvangst van een geldige 
aanvraag haar advies uit.

Motivering

Gezien de middelen waarover EFSA beschikt en de kwaliteitseisen waaraan het advies van 
EFSA moet voldoen, is het voorstel van de Commissie voor een zo korte periode niet redelijk.

Amendement 16
Artikel 5, lid 2

2. De Autoriteit zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en in voorkomend 
geval de aanvrager. 

2. De Autoriteit zendt haar advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager. 
Bovendien wordt het advies openbaar 
gemaakt.

Motivering

De aanvrager moet ALTIJD worden geïnformeerd en het advies van EFSA moet openbaar 
zijn.

Amendement 17
Artikel 6, lid 3

3. Wanneer de aanvrager op eigen initiatief 
aanvullende informatie verstrekt, zendt hij 
deze aan de Autoriteit en de Commissie. In 
dat geval brengt de Autoriteit haar advies 
binnen de oorspronkelijke termijn uit.

3. Wanneer de aanvrager op eigen initiatief 
aanvullende informatie verstrekt, zendt hij 
deze aan de Autoriteit en de Commissie. In 
dat geval brengt de Autoriteit haar advies 
binnen de oorspronkelijke termijn uit, 
tenzij er specifieke redenen zijn om de 
termijn te verlengen.

Motivering

De aanvrager moet niet worden aangemoedigd om nog aanvullende informatie te verstrekken 
na het verstrijken van de termijn. Zonder de toevoeging van het amendement zou er wel een 
dergelijke negatieve stimulans zijn.

Amendement 18
Artikel 7, alinea 1 bis (nieuw)
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De Commissie motiveert haar voorstel en 
licht de redenen toe waarop haar 
standpunt is gebaseerd.

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU. De Commissie moet zonder 
probleem kunnen uitleggen waar zij haar besluit op baseert. Een dergelijke transparante komt 
ten goede aan de consumenten, de sector en de autoriteiten van de lidstaten.

Amendement 19
Artikel 7, alinea 2

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

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

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU. De Commissie moet zonder 
probleem kunnen uitleggen waar zij haar besluit op baseert. Een dergelijke transparante 
toelichting zou goed zijn voor de consumenten, de sector en de autoriteiten van de lidstaten.

Amendement 20
Artikel 7, alinea 3

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

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

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst gelijk te trekken met de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 21
Artikel 7, alinea 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien het definitieve besluit afwijkt 
van het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie aan het comité, motiveert de 
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Commissie haar besluit.

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU. De Commissie moet zonder 
probleem kunnen uitleggen waar zij haar besluit op baseert. Een dergelijke transparante 
toelichting komt ten goede aan de consumenten, de sector en de autoriteiten van de lidstaten.

Amendement 22
Artikel 10

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

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

Motivering

De aanvrager moet altijd in kennis worden gesteld.

Amendement 23
Artikel 11, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie waarborgt de transparantie 
van de toelatingsprocedure door alle 
aanvragen openbaar te maken en al het 
relevante materiaal publiek toegankelijk 
te maken.

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU.

Amendement 24
Artikel 12, lid 1, alinea 1



PE 384.475v01-00 14/16 PR\651164NL.doc

NL

1. Van de door de aanvrager meegedeelde 
informatie kunnen die gegevens
vertrouwelijk worden behandeld, waarvan
de openbaarmaking zijn 
concurrentiepositie ernstig zou kunnen 
aantasten. 

1. De door de aanvrager meegedeelde 
informatie wordt uitsluitend vertrouwelijk 
behandeld, indien de openbaarmaking zijn 
concurrentiepositie ernstig zou kunnen 
aantasten.

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU. Toch kunnen er in sommige gevallen 
redenen bestaan om de informatie vertrouwelijk te behandelen. 

Amendement 25
Artikel 12, lid 1, alinea 2, inleidende formule

De volgende gegevens worden in geen 
geval als vertrouwelijk beschouwd:

De volgende gegevens worden nooit als 
vertrouwelijk beschouwd:

Motivering

Openheid is van doorslaggevend belang om consumenten vertrouwen te laten hebben in de 
aanpak van de levensmiddelenproblematiek door de EU. Toch kunnen er in sommige gevallen 
redenen bestaan om de informatie vertrouwelijk te behandelen.

Amendement 26
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In de gevallen waarin naar dit lid 
wordt verwezen, zijn de artikelen 5 a, lid 1 
tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst gelijk te trekken met de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

TOELICHTING

Milieuoverwegingen
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Overeenkomstig het proces van Cardiff moeten milieuaspecten worden geïntegreerd in alle 
communautaire wetgeving.

Dit is met name relevant voor deze wetgeving, aangezien wat we eten niet in het menselijk 
lichaam blijft, maar terechtkomt in de natuurlijke omgeving, en deel gaat uitmaken van de 
natuurlijke kringloop. Er moet daarom rekening worden gehouden met negatieve gevolgen 
voor het milieu bij het nemen van een besluit over het wel of niet toelaten van een stof. Om 
die reden moet de verordening mede gebaseerd zijn op artikel 175 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen.

Transparantie

Transparantie is een factor van wezenlijk belang indien consumenten vertrouwen moeten 
hebben in de wijze waarop de EU kwesties op het gebied van de levensmiddelenproblematiek 
aanpakt. De Commissie moet daarom de transparantie van de toelatingsprocedure waarborgen 
door alle aanvragen openbaar te maken en al het relevante materiaal publiek toegankelijk te 
maken. Producenten die een aanvraag voor toelating indienen moeten altijd rechtstreeks in 
kennis worden gesteld van alles wat met hun aanvraag te maken heeft.

De Commissie moet zonder probleem kunnen uitleggen wat de redenen zijn waarop zij haar 
besluit heeft gebaseerd. Een dergelijke transparante toelichting komt ten goede aan de 
consumenten, de sector en de autoriteiten van de lidstaten. De Commissie moet daarom te 
allen tijde haar voorstellen voor besluiten openbaar maken en motiveren en uitleggen om 
welke redenen zij haar besluiten genomen heeft. Ook besluiten om geen besluit te nemen 
moeten openbaar worden gemaakt.

Voorzover de goedgekeurde verordening afwijkt van het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie aan het Comité voor de voedselketen en de diergezondheid dient de Commissie 
tevens de achtergrond van het definitieve besluit toe te lichten.

Voedselveiligheid

Gezien de middelen waarover EFSA beschikt en de kwaliteitseisen waaraan adviezen van 
EFSA moeten voldoen is een termijn van zes maanden, zoals voorgesteld door de Commissie,
geen redelijke periode voor het produceren van een advies inzake een aanvraag. Met het oog 
op de voedselveiligheid wordt derhalve voorgesteld om deze termijn te verlengen, zodat 
EFSA over negen maanden beschikt om een advies in te dienen.

Het is belangrijk dat het gebruik van stoffen in levensmiddelen in overeenstemming is met de 
jongste wetenschappelijke inzichten. Tevens is het voor bepaalde groepen van belang dat 
stoffen en toepassingen die niet langer worden gebruikt van de lijst worden verwijderd. Alle 
toelatingen voor gebruik van levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s moeten daarom regelmatig worden geëvalueerd.

De nieuwe comitologieprocedure

Met het oog op de nieuwe comitologieprocedure wordt een aantal amendementen voorgesteld 
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op het voorstel van de Commissie.


