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PR_COD_1am

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. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt 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 betreffende 
nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. XXX/XXXX 
[uniforme procedure]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0872),

– 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 (C6-0027/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 

(1) Bij de uitvoering van het beleid van de 
Gemeenschap en gelet op het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
dient een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van 
consumentenbescherming verzekerd te 
worden en tevens een hoog niveau van 
dierengezondheid en milieubescherming.
Ook dient te allen tijde het 
voorzorgsbeginsel zoals neergelegd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
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oneerlijke concurrentievoorwaarden 
scheppen.

januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden1 in 
acht te worden genomen.
_____________
1  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Or. nl

Motivering

De nadruk dient te liggen op voedselveiligheid en consumentenbescherming. Ook dient rekening 
te worden gehouden met bescherming van de dierengezondheid en het milieu. Tenslotte is het 
voorzorgsbeginsel van het hoogste belang.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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) Deze verordening is een waarborg 
voor een hoog niveau van menselijke 
gezondheid en beschermt ook de sociale 
en economische belangen van de 
consumenten. Tevens kunnen verschillen 
tussen nationale bepalingen inzake de 
veiligheidsbeoordeling en toelating van 
nieuwe voedingsmiddelen niet alleen een 
belemmering vormen voor het vrije 
verkeer van deze producten en daardoor 
oneerlijke concurrentievoorwaarden 
scheppen, maar ook leiden tot een risico 
voor de gezondheid en het welzijn van de 
burgers.

Or. nl

Motivering

De nadruk dient te liggen op voedselveiligheid en consumentenbescherming. Harmonisering van 
de nationale bepalingen is noodzakelijk om de negatieve gevolgen van verschillen in regelgeving 
op de gezondheid en het welzijn van de burgers te vermijden.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 
foktechnieken zijn geproduceerd, moeten 
niet als nieuwe voedingsmiddelen worden 
beschouwd.

(6) Bovendien moet worden verduidelijkt 
dat een voedingsmiddel als nieuw moet 
worden beschouwd wanneer daarop een 
productietechnologie is toegepast die 
eerder niet werd gebruikt. Het moet 
duidelijk zijn dat in het geval een 
voedingsmiddel gewijzigd wordt door een 
nieuw productieproces, zoals 
nanotechnologie en nanowetenschap -
waarvoor op dit ogenblik nog leemten zijn 
in de kennis die noodzakelijk is voor de 
risicobeoordeling - dit voedingsmiddel 
alleen op de markt mag komen wanneer 
het via een geldige risicobeoordeling als 
veilig beoordeeld is.

Or. nl

Motivering

Deze verordening dient te verduidelijken wanneer een voedingsmiddel als nieuw moet worden 
beschouwd.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 6 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het klonen van dieren is 
onverenigbaar met Richtlijn 98/58/EG 
van de Raad van 20 juli 1998 inzake de 
bescherming van voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren1,
bijlage, punt 20. Punt 20 stelt dat geen 
natuurlijke of kunstmatige fokmethoden 
worden toegepast die de betrokken dieren 
pijn of letsel toebrengen of kunnen 
toebrengen. Daarom mag voedsel van 
gekloonde dieren of van hun 
nakomelingen niet op de communautaire 
lijst worden geplaatst.
1 PB L 221 van 8.8.1998, p. 23

Or. nl

Motivering

Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken en het advies van de Europese groep ethiek blijkt dat 
klonen leidt tot ernstige gezondheids- en welzijnproblemen zowel voor de gekloonde dieren en 
als bij voor hun surrogaatmoeders. Gekloonde foetussen zijn vaak groter dan normaal;
daardoor verloopt de geboorte vaak moeizaam en wordt vaak gebruik gemaakt van de 
keizersnede. Vele klonen overlijden tijdens de dracht of in de eerste weken na de geboorte aan 
immuundeficiënties, cardiovasculaire gebreken, ademhalingsproblemen en nierafwijkingen.

De gezondheids- en welzijnspoblemen die veroorzaakt worden door het klonen maken dat dit 
proces onverenigbaar is met artikel 20 van de Bijlage van Richtlijn 98/58/EG van de Raad.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 

(7) Er moeten uitvoeringsmaatregelen 
worden vastgesteld om criteria te 
verschaffen voor de beoordeling of een 
levensmiddel vóór 15 mei 1997 in de 
Gemeenschap voor menselijke voeding is 
gebruikt. Als een levensmiddel vóór die 

Adlib Express Watermark



PR\730938NL.doc 9/35 PE409.414v01-00

NL

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.

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.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Commissievoorstel.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 Commissie zal een eenvoudige en 
transparante procedure vaststellen voor 
situaties waarin zij geen informatie heeft 
over het gebruik voor menselijke voeding 
vóór 15 mei 1997; bij deze procedure 
moeten de lidstaten worden betrokken.
Deze procedure zal worden vastgesteld ten 
laatste zes maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. nl
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Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Commissievoorstel. Het moet helder zijn welke 
verantwoordelijkheden de Commissie krijgt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de veiligheidsbeoordeling en 
toelating moet een geharmoniseerde 
gecentraliseerde procedure worden 
toegepast die doelmatig, aan termijnen 
gebonden en transparant is. Met het oog op 
verdere harmonisatie van de verschillende 
toelatingsprocedures voor levensmiddelen, 
moeten de veiligheidsbeoordeling voor 
nieuwe voedingsmiddelen en de opname 
ervan op de communautaire lijst 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
procedure van Verordening (EG) nr. [..] 
van het Europees Parlement en de Raad 
van [datum] tot vaststelling van een 
uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s.

(15) Voor de veiligheidsbeoordeling en 
toelating moet een procedure worden 
toegepast die doelmatig, aan termijnen 
gebonden en transparant is. De 
veiligheidsbeoordeling voor nieuwe 
voedingsmiddelen en de opname ervan op 
de communautaire lijst zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de procedure die in 
deze verordening wordt opgenomen.

Or. nl

Motivering

Er is nog niet democratisch beslist door het Europese Parlement over de uniforme 
toelatingsprocedure.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 16 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Ethische- en milieuaspecten 
moeten een onderdeel zijn van de 
risicobeoordeling tijdens de 
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toelatingsprocedure. de beoordeling van 
deze aspecten dient respectievelijk plaats 
te vinden door de Europese groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën en het Europese 
Milieuagentschap.

Or. nl

Motivering

Buiten de aspecten van bescherming van de gezondheid, belangen van consumenten en 
dierengezondheid, dienen bij de risicobeoordeling ook ethische en milieu aspecten te worden 
meegenomen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De procedures moeten worden 
vereenvoudigd door aanvragers toe te staan 
één aanvraag in te dienen voor 
levensmiddelen die onder verschillende 
sectorale levensmiddelenbesluiten vallen.
Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] moet dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

(17) De procedures moeten worden 
vereenvoudigd door aanvragers toe te staan 
één aanvraag in te dienen voor 
levensmiddelen die onder verschillende 
sectorale levensmiddelenbesluiten vallen.
De Commissie zal bepalen onder welk 
sectoraal levensmiddelenbesluit de 
aanvraag valt.

Or. nl

Motivering

Het moet makkelijker worden om een aanvraag in te dienen voor producenten, ongeacht onder 
welk sectoraal levensmiddelenbesluit de aanvraag valt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zo nodig moeten op basis van de 
conclusies van de veiligheidsbeoordeling 
voorschriften worden vastgesteld voor 

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

eventuele monitoring van het gebruik van 
in de handel gebrachte nieuwe 
voedingsmiddelen.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Commissievoorstel.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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, 
vertrouwelijk worden behandeld volgens 
de bepalingen van deze verordening.
Tevens dient de Commissie richtsnoeren 
op te stellen over hoe de transparantie van 
de procedure inzake de vertrouwelijkheid 
van nieuwe wetenschappelijke bewijzen 
en eigen gegevens voor de consument 
gewaarborgd kan worden.

Or. nl

Motivering

Waar nodig kunnen nieuwe wetenschappelijke bewijzen en eigen gegevens die worden verstrekt 
om een aanvraag voor de opnamen van een nieuw voedingsmiddel op de communautaire lijst te 
ondersteunen, als vertrouwelijk behandeld worden.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor nieuwe voedingsmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringvoorschriften 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 
etiketteringvoorschriften vast te stellen.

(21) Voor nieuwe voedingsmiddelen 
gelden de algemene 
etiketteringvoorschriften 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 zal het bij de 
opname van een nieuw voedingsmiddel op 
de communautaire lijst nodig zijn 
specifieke gebruiksvoorwaarden of
etiketteringvoorschriften vast te stellen
voor die gevallen.

Or. nl

Motivering

Taalkundige aanpassing.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de beoordeling en het beheer van 
de veiligheid van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen moet 
rekening worden gehouden met de 
geschiedenis van veilig gebruik in het land 
van oorsprong. Gebruik voor niet-
voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 
doeleinden dan een normaal 

(23) Bij de beoordeling en het beheer van 
de veiligheid van traditionele 
levensmiddelen uit derde landen moet 
rekening worden gehouden met de 
geschiedenis van veilig gebruik in het land 
van oorsprong. Gebruik voor niet-
voedingsdoeleinden of gebruik voor andere 
doeleinden dan een normaal 
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voedingspatroon moet bij de vaststelling 
van een geschiedenis van veilig gebruik 
buiten beschouwing blijven. Als de 
lidstaten en de autoriteit na ontvangst van 
een kennisgeving van het voornemen 
hiertoe geen gemotiveerd bezwaar in 
verband met de veiligheid op basis van 
wetenschappelijke gegevens, zoals 
informatie over schadelijke 
gezondheidsgevolgen, indienen, moet het 
toegestaan zijn een levensmiddel in de 
Gemeenschap in de handel te brengen.

voedingspatroon moet bij de vaststelling 
van een geschiedenis van veilig gebruik 
buiten beschouwing blijven. Als de 
lidstaten en/of de autoriteit na ontvangst 
van een kennisgeving van het voornemen 
hiertoe geen gemotiveerd bezwaar in 
verband met de veiligheid op basis van 
wetenschappelijke gegevens, zoals 
informatie over schadelijke 
gezondheidsgevolgen, indienen, zal het 
toegestaan zijn een levensmiddel in de
Gemeenschap in de handel te brengen 
voorzover er geen ethische bezwaren zijn.

Or. nl

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat lidstaten en/of de Autoriteit commentaar kunnen leveren. Ook als een 
product veilig is kunnen er ethische bezwaren zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën kan in 
voorkomend geval worden geraadpleegd 
voor advies over ethische vraagstukken in 
verband met het in de handel brengen van
nieuwe voedingsmiddelen.

(24) De bij besluit van de Commissie van 
16 december 1997 opgerichte Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën zal in 
voorkomend geval worden geraadpleegd 
voor advies over ethische vraagstukken in 
verband met het in de handel brengen van 
nieuwe voedingsmiddelen. De 
Eurobarometer kan, waar nodig, gebruikt 
worden om een opiniepeiling te houden 
over de ethische perceptie van de 
Europese burgers betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen.

Or. nl

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden of een maatschappij een nieuw voedingsmiddel als 
oneetbaar beschouwd vanwege ethische redenen.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. Deze verordening heeft tot doel de basis 
te leggen voor het waarborgen van een 
hoog beschermingsniveau voor het leven 
en de gezondheid van de mens, de 
gezondheid en het welzijn van dieren, het 
milieu en de belangen van de consument 
waarbij de goede werking van de interne 
markt gewaarborgd is.

Or. nl

Motivering

Een hoog niveau van bescherming van menselijke gezondheid, van het milieu, van het 
dierenwelzijn en van de belangen van de consument heeft de hoogste prioriteit.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 –letter b bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) voedingsmiddelen afkomstig van 
gekloonde dieren en hun nakomelingen.
De Commissie zal vóór de in artikel 20 
genoemde datum van inwerkingtreding 
een rapport publiceren dat  de situatie 
inzake gekloonde dieren beoordeelt. Dit 
rapport zal worden doorgestuurd naar het 
Europees Parlement en de Raad vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel, indien nodig.

Or. nl

Motivering

De beslissing om voedingsmiddelen uit gekloonde dieren en hun nakomelingen al dan niet op de 
markt te brengen mag niet aan de comitologieprocedure worden overgelaten, maar dient te 
worden geregeld bij specifieke verordening van het Europese Parlement en de Raad volgens de 
medebeslissingsprocedure.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zo nodig kan volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde procedure worden 
vastgesteld of een soort levensmiddel 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

3. Zo nodig kan volgens de in artikel 14, 
lid 3, bedoelde procedure worden 
vastgesteld of een soort levensmiddel 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening valt.

Or. nl

Motivering

Het Europees Parlement moet het recht op toetsing behouden voor welke levensmiddelen deze 
verordening wel of niet van toepassing is.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verder wordt verstaan onder: 2. De volgende definities zijn geldig voor 
voedingsmiddelen die vanaf 15 mei 1997 
in de Gemeenschap op de markt worden 
gebracht:

Or. nl

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Commissievoorstel.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 
niet in de Gemeenschap in significante 

i) Een voedingsmiddel, met inbegrip van 
(een) micro-organisme(s), waarvan de 
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mate voor menselijke voeding zijn 
gebruikt. 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 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;

geschiedenis van veilig gebruik als 
voedingsmiddel binnen de Gemeenschap 
nog niet is vastgesteld;

Or. nl

Motivering

De nadruk moet liggen op het veilige gebruik van het voedingsmiddelen die na 15 mei 1997 op 
de markt worden gebracht.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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) voedingsmiddelen afkomstig van 
planten of dieren, wanneer op die planten 
of dieren een niet-traditionele kweek- of 
foktechniek is toegepast, met uitzondering 
van voedingsmiddelen afkomstig van 
gekloonde dieren en van hun 
nakomelingen;

Or. nl
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Motivering

De beslissing om voedingsmiddelen uit gekloonde dieren en hun nakomelingen al dan niet op de 
markt te brengen mag niet aan de comitologieprocedure worden overgelaten, maar dient te 
worden geregeld bij specifieke verordening van het Europees Parlement en de Raad volgens de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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) voedingsmiddelen waarop een nieuw 
productieprocedé - met inbegrip van maar 
niet beperkt tot voedingsmiddelen 
geproduceerd met behulp van 
nanotechnologie - is toegepast, wanneer 
dit procedé wijzigingen in de samenstelling 
of de structuur van het voedingsmiddel
veroorzaakt die van invloed zijn op hun 
voedingswaarde, hun metabolisme of hun 
gehalte aan ongewenste stoffen;

Or. nl

Motivering

Om als nieuw voedingsmiddel beschouwd te worden, is het voldoende dat een nieuw 
productieprocedé invloed heeft op de voedingswaarde, het metabolisme of het gehalte aan 
ongewenste stoffen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – point 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, 

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 50 jaar
voor een groot deel van de bevolking van 
het land een onderdeel van het normale 
voedingspatroon is geweest, en dat nog 
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en dat nog altijd is; altijd is;

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 voortgezette gebruik 
voor het normale voedingspatroon van een 
groot deel van de bevolking.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) “gekloonde dieren ”: dieren verwekt 
door een aseksuele, kunstmatige 
reproductiemethode met het oog op de 
productie van een genetisch identieke of 
bijna identieke kopie van een individueel 
dier;

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) "nakomelingen van gekloonde 
dieren": dieren verwekt door seksuele 
reproductie, waarbij ten minst één van de 
ouders een gekloond dier is;

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) “geproduceerd met behulp van 
nanotechnologie”: een product dat bevat, 
bestaat uit of is geproduceerd met behulp 
van synthetische stoffen niet groter dan 
100 nm in de lengte, breedte of diepte.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de definities.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 
levensmiddelen om te bepalen in hoeverre 
een voedingsmiddel onder deze 
verordening valt.
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menselijke voeding is gebruikt.

Or. nl

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Commissievoorstel. Het moet helder zijn welke 
verantwoordelijkheden de Commissie krijgt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2  alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor situaties waarin de Commissie geen 
informatie over het gebruik voor 
menselijke voeding vóór 15 mei 1997 
heeft, stelt zij uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een procedure vast.

Or. nl

Amendement 29

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1

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).

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). De 
communautaire lijst wordt door de 
Commissie gepubliceerd en onderhouden 
op een daarvoor bestemde publiekelijk 
toegankelijke pagina van de website van 
de Commissie.

Or. nl
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Motivering

De informatievoorziening naar de consumenten, producenten en andere belanghebbende is een 
prioriteit.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voedingsmiddelen van gekloonde 
dieren of hun nakomelingen worden niet 
op de communautaire lijst geplaatst.

Or. nl

Motivering

De beslissing om voedingsmiddelen uit gekloonde dieren en hun nakomelingen al dan niet op de 
markt te brengen dient te worden geregeld bij specifieke verordening van het Europese 
Parlement en de Raad volgens de medebeslissingsprocedure.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 en de 
gezondheid van dieren op;

Or. nl

Motivering

Ook de dierengezondheid is hier van belang.
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het advies van het Europese 
Milieuagentschap over in hoeverre er in 
het productieproces en bij normale 
consumptie nadelige gevolgen zijn voor 
het milieu, wordt meegenomen bij de 
beoordeling;

Or. nl

Motivering

Het is van belang dat ook milieu aspecten meewegen bij de voorwaarden voor opname op de 
communautaire lijst.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het advies van de Europese Groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën over in hoeverre er 
ethische bezwaren zijn, wordt 
meegenomen bij de beoordeling.

Or. nl

Motivering

Het is van belang dat ook ethische aspecten meewegen bij de voorwaarden voor opname op de 
communautaire lijs.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bijgewerkt volgens de procedure zoals 
neergelegd in deze verordening.

Or. nl

Motivering

Gezien het feit dat er nog niet democratisch beslist is over de uniforme toelatingsprocedure, is 
het onduidelijk of deze procedure uiteindelijk de meest geschikte procedure is voor nieuwe 
levensmiddelen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Gezien het feit dat artikel 12 van het Commissievoorstel geamendeerd wordt, dient artikel 7(3) 
van het Commissievoorstel geschrapt te worden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór het verstrijken van de in artikel 12 
bedoelde termijn wordt de communautaire 

Schrappen
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lijst volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing, zoals vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. [uniforme procedure], bijgewerkt 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, zodat, mits het 
toegelaten voedingsmiddel nog steeds aan 
de in deze verordening vastgestelde 
voorwaarde voldoet, de in lid 3, tweede 
alinea, bedoelde specifieke vermeldingen 
er niet meer in opgenomen zijn.

Or. nl

Motivering

Gezien het feit dat artikel 12 van het Commissievoorstel geamendeerd wordt, dient artikel 7(4) 
van het Commissievoorstel geschrapt te worden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Toelatingsprocedure

1. De aanvrager dient de volgende 
gegevens te verstrekken aan de 
Commissie:
a) naam en adres van de aanvrager;
b) de benaming van het voedingsmiddel 
en de specificatie ervan, met inbegrip van 
het gebruikte productieprocedé;
(c) gegevens over de natuurkundige en 
chemische eigenschappen van het nieuwe 
voedingsmiddel of het nieuwe 
voedingsmiddelingrediënt;
d) gegevens over het onzuiverheidprofiel 
voor een normale bereiding;
e) specificatie betreffende de identiteit en 
zuiverheid van een nieuw 
voedingsmiddelingrediënt;
f) een gedetailleerde beschrijving van de 
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productiemethode en de vervaardiging;
g) een kopie van de verrichte 
onderzoeken, met inbegrip van, indien 
beschikbaar, onafhankelijke door 
vakgenoten beoordeelde onderzoeken, en 
alle andere gegevens aan de hand 
waarvan kan worden aangetoond dat het 
levensmiddel aan de criteria van artikel 6 
voldoet;
h) een met passende informatie en 
gegevens onderbouwde analyse waaruit 
blijkt dat de kenmerken van het 
levensmiddel niet van die van hun 
conventionele tegenhanger verschillen, 
gelet op de algemeen aanvaarde 
grenswaarden inzake natuurlijke variaties 
voor de betrokken kenmerken;
i) indien van toepassing, de voorwaarden 
waaraan het in de handel brengen van het 
levensmiddel of de daarmee 
geproduceerde voedingsmiddelen moet 
worden onderworpen, met inbegrip van 
specifieke voorwaarden voor gebruik en 
behandeling;
j) indien van toepassing, een voorstel voor 
de monitoring, na het in de handel 
brengen, van het gebruik van het 
levensmiddel voor menselijke consumptie;
k) een samenvatting van het dossier in 
gestandaardiseerde vorm.
2. De Commissie dient de aanvraag 
binnen 14 dagen na ontvangst door te 
sturen naar de autoriteit. De autoriteit zal 
aan de Commissie binnen negen maanden 
na ontvangst van de aanvraag advies 
uitbrengen.
3. De Commissie bepaalt uiteindelijk of 
een voedingsmiddel wordt opgenomen op 
de communautaire lijst. De procedure tot 
bijwerking van de communautaire lijst 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 14, 
lid 2 bedoelde procedure.

Or. nl
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Motivering

Gezien het feit dat er nog niet democratisch beslist is over de uniforme toelatingsprocedure, is 
het onduidelijk of deze procedure uiteindelijk de meest geschikte procedure is voor nieuwe 
levensmiddelen. De voorgestelde procedure sluit nauw aan met de procedure zoals neergelegd in 
Verordening (EG) No. 1829/2003 van het Europese Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, welke zorgvuldig is 
opgesteld met het oog op consumentenbescherming en bescherming van het milieu, alsook de 
meest recente specifiek opgestelde procedure voor nieuwe voedingsmiddelen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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].

In dat geval wordt het levensmiddel niet in 
de Gemeenschap in de handel gebracht, en 
zijn de artikelen 5, 6 en 7 van toepassing.

Or. nl

Motivering

Ingevolge artikel 7(bis) wordt deze artikel aangepast

Amendement 39

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 
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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. nl

Motivering

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

Amendement 40

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 10

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 moet de 
autoriteit: 

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) 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;

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

b) rekening houden met::

(i) in geval van traditionele levensmiddelen 
uit een derde land, de geschiedenis van 
veilig gebruik.

(ii) de samenstelling van het nieuwe 
voedingsmiddel, met name het 
antinutriëntengehalte en de hoeveelheid 
van nature aanwezige toxines;
(iii) de bereidingswijze en specificaties 
van een nieuw voedingsmiddelingrediënt;
(iv) de potentiële allergeniciteit van het 
nieuwe voedingsmiddel;
(v) metabolisme- en toxicokinetische 
studies van het nieuwe  
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voedingsmiddelingrediënt ;
(vi) diertoxiciteitsstudies van het nieuwe 
voedingsmiddelingrediënt;
(vii) menselijke-tollerantiestudies van het  
nieuwe voedingsmiddelingrediënt.

Or. xm

Motivering

De autoriteit dient bij de beoordeling van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen ook te 
kijken aspecten zoals de samenstelling, de allergeniciteit en de toxiciteit van nieuwe 
voedingsmiddelen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevensbescherming Vertrouwelijke gegevens

Or. nl

Amendement 42

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
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 kunnen 
fabricagegegevens vertrouwelĳk worden 
behandeld. In dit geval wordt een 
controleerbare motivering gegeven.

2. De Commissie bepaalt na overleg met 
de aanvrager, welke fabricagegegevens 
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vertrouwelĳk zullen worden behandeld.

3. Na ontvangst van het advies van de 
autoriteit, maakt de Commissie volgende 
gegevens openbaar:
a) naam en adres van de aanvrager;
b) beschrĳving aan de hand waarvan het 
voedingsmiddel of voedselingrediënt kan 
worden geïdentificeerd;
c) voorgenomen gebruik van het 
voedingsmiddel of het voedselingrediënt;
d) samenvatting van het dossier, behalve 
voor de gedeelten die vertrouwelĳk zĳn;
e) datum van ontvangst van een volledig 
verzoek.

Or. nl

Motivering

In deze verordening moeten maatregelen worden opgenomen die momenteel deel uitmaken van 
Verordening (EG) nr. 1852/2001, die vervalt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
[uniforme procedure]

Schrappen

Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt als volgt gewijzigd:
(1) De titel komt als volgt te luiden:
“Verordening (EG) Nr. XXX/XXXX van 
het Europees Parlement en de Raad van 
[datum] tot vaststelling van een uniforme 
toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s 
en nieuwe voedingsmiddelen”.
(2) Artikel 1, lid 1, eerste alinea, komt als 
volgt te luiden:
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“1. Bij deze verordening wordt een 
uniforme evaluatie- en 
toelatingsprocedure (hierna de “uniforme 
procedure” genoemd) vastgesteld voor 
levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s 
en uitgangsmaterialen van 
levensmiddelenaroma’s, gebruikt of 
bestemd om te worden gebruikt in of op 
levensmiddelen en nieuwe 
voedingsmiddelen (hierna de “stoffen of 
producten” genoemd), die bijdraagt aan 
het vrije verkeer van deze levensmiddelen 
in de Gemeenschap en tot een hoog 
niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
belangen van de consument.”
(3) Artikel 1, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
“2. Aan de hand van de uniforme 
procedure worden de procedurele 
voorwaarden vastgesteld voor de 
bijwerking van de lijsten van stoffen en 
producten die in de Gemeenschap in de 
handel mogen worden gebracht krachtens 
de Verordeningen (EG) nr. AAA/2007, 
(EG) nr. BBB/2007, (EG) nr. CCC/2007 
en (EG) nr. DDD/DDDD (hierna de 
“sectorale levensmiddelenverordeningen” 
genoemd).”
(4) In artikel 1, lid 3, artikel 2, leden 1 en 
2, artikel 9, lid 2, artikel 12, lid 1, en 
artikel 13 wordt “stof” vervangen door 
“stof of product”, en wordt “stoffen” 
vervangen door “stoffen of producten”.
(5) De titel van artikel 2 komt als volgt te 
luiden:
“Communautaire lijst van stoffen of 
producten”
(6) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 3 
toegevoegd:
“3. Voor een stof of product kan één 
aanvraag worden ingediend met het oog 
op de aanpassing van de verschillende 
communautaire lijsten uit hoofde van 
verschillende sectorale 
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levensmiddelenverordeningen, mits de 
aanvraag aan de voorschriften van elk 
van de sectorale 
levensmiddelenverordeningen voldoet.”
(7) Aan het begin van artikel 6, lid 1, 
wordt de volgende zin ingevoegd:
“In geval op wetenschappelijke gronden 
bezorgdheid over de veiligheid bestaat, 
wordt de aanvrager gevraagd bepaalde 
aanvullende informatie in verband met de 
risicobeoordeling te verstrekken."

Or. nl

Motivering

Ingevolge artikel 7(bis) wordt artikel 19 van het Commissievoorstel geschrapt.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie beoogt wijziging van verordening (EG) nr. 258/97 betreffende 
nieuwe voedingsmiddelen, met het oog op de nodige vereenvoudiging en centralisering van de 
procedures voor toelating en het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen. Er is dus 
besloten dat nieuwe regelgeving noodzakelijk is. De rapporteur vindt dat indien men besluit 
regelgeving vast te stellen, het heel duidelijk moet zijn wat dan het doel van deze regelgeving is.

Naar de mening van de rapporteur zijn de doelstellingen van de nieuwe verordening betreffende 
nieuwe voedingsmiddelen het behalen van een hoog niveau van voedselveiligheid, 
consumentenbescherming, bescherming van het milieu en bescherming van de dierengezondheid 
terwijl te allen tijde het voorzorgsbeginsel zoals neergelegd in Verordening (EG) nr. 178/2002 
van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden1 in acht dient te worden gehouden. Alle andere 
doelstellingen zijn van secundair belang.

Ook mogen nieuwe voedingsmiddelen de consument niet in gevaar brengen of misleiden. Waar 
nieuwe voedingsmiddelen dienen ter vervanging van een ander voedingsmiddel, mogen deze 
nieuwe voedingsmiddelen uit voedingsoogpunt niet nadeliger zijn voor de consument.

Het voorstel van de Commissie tracht de definitie van nieuwe levensmiddelen en de daarmee 
aanverwante definities te verduidelijken. De rapporteur is het eens met deze doelstelling, maar 
verwijt de Commissie dat zij in deze pogingen nalaatbaar tekort is geschoten. Duidelijke 
definities ontbraken in het Commissievoorstel en dus heeft de rapporteur de bestaande definities 
verhelderd en waar nodig aangevuld met nieuwe definities. Hierbij behoren bijvoorbeeld een 
definitie over voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren en voedingsmiddelen 
geproduceerd met behulp van nanotechnologie.

De rapporteur vindt het van groot belang dat voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren 
moeten worden uitgesloten van de werkingsfeer van de verordening betreffende nieuwe 
levensmiddelen. Omdat er nog geen democratische overeenstemming is bereikt over de 
wenselijkheid van deze voedingsmiddelen, en dan vooral gezien vanuit het oogpunt van 
dierengezondheid en dierenwelzijn, kan de beslissing om voedingsmiddelen afkomstig van 
gekloonde dieren en hun nakomelingen al dan niet op de markt te brengen niet aan de 
comitologieprocedure worden overgelaten. Dit dient te worden geregeld bij specifieke 
verordening van het Europese Parlement en de Raad volgens de medebeslissingsprocedure. Ten 
slotte dient er rekening mee te worden gehouden of een maatschappij een nieuw voedingsmiddel 
als oneetbaar beschouwt omwille van ethische redenen.

Alle toelatingsverzoeken voor nieuwe voedingsmiddelen zullen bij de Commissie worden 
ingediend en voldoen aan de in deze verordening vastgelegde criteria en vervolgens aan de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ter behandeling worden overgedragen, die de 
veiligheidsbeoordelingen verricht. Bij de beoordeling dienen voorts ethische- en milieuaspecten 

                                               
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1–24.
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worden meegenomen. Dientengevolge zullen de adviezen van de Europese Groep ethiek van de 
exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën en het Europese Milieu Agentschap worden 
meegenomen bij de veiligheidsbeoordeling. Vandaag de dag belooft de Commissie de 
consument en de burger dat zij zorg zal dragen voor milieu- en dierenwelzijnaspecten, mede 
vanwege de problematiek van  klimaatsverandering en dierenwelzijn en derhalve dient het 
Europees beleid volledig en deugdelijk te zijn op alle betrokken terreinen van wetgeving en dus 
ook binnen de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

Het voorstel van de Commissie tracht om de toelatingsprocedure doeltreffender en transparanter 
te maken en beter ten uitvoer te leggen. Dit draagt bij tot een betere toepassing van de 
verordening en geeft consumenten meer macht en keuzemogelijkheden doordat zij over meer 
informatie kunnen beschikken. Ook hier heeft de Commissie zichzelf voorbijgestreefd door voor 
de verordening betreffende nieuwe levensmiddelen de uniforme toelatingsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s mede van toepassing te 
achten. Er is nog geen democratische beslissing van het Europese Parlement en van de Raad over 
de uniforme toelatingsprocedure. Daarom heeft de rapporteur ervoor gekozen om een 
toelatingsprocedure voor te stellen die gebaseerd is op de procedure zoals neergelegd in 
Verordening (EG) No. 1829/2003 van het Europese Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders,1 welke zorgvuldig is 
opgesteld met het oog op consumentenbescherming en bescherming van het milieu, alsook de 
meest recente specifiek opgestelde procedure voor nieuwe voedingsmiddelen.

Voor traditionele levensmiddelen uit derde landen stelt de Commissie een eenvoudiger 
toelatingsprocedure voor, waarbij de veiligheid wordt beoordeeld aan de hand van de 
voorgeschiedenis van veilig gebruik in het land van oorsprong. Het is belangrijk dat voor deze 
traditionele levensmiddelen uit derde landen precies komt vast te liggen welke periode van veilig 
gebruik lang genoeg is om de veiligheid van het product te kunnen garanderen, en daarvoor stelt 
de rapporteur een periode van 50 jaar voor in plaats van de moeilijk te definiëren aanduiding van 
"een generatie" die door de Commissie voorgesteld wordt.

Het voorstel van de Commissie beoogt een zekere mate van gegevensbescherming voor een 
periode van vijf jaar voor aanvragen onder deze verordening. Dit verbaast de rapporteur omdat 
de Commissie tijdens de behandeling van de uniforme toelatingsprocedure in het Europese 
Parlement een volstrekt andere redering hanteert. De Commissie stelde daar dat een systeem van 
gegevensbescherming zou leiden tot een toename van de regelgeving, de complexiteit van de 
controlesystemen en van de administratieve procedures. Daarnaast zou een systeem van 
gegevensbescherming een belemmering vormen voor het vrije verkeer van goederen die veilig 
zijn en aan de criteria van de desbetreffende wetgeving voldoen, wat in strijd is met de 
doeleinden van een maatregel die wordt genomen overeenkomstig artikel 95 van het EG-
Verdrag.

Deze inconsistentie in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie is een zeer kwalijke zaak. De 
rapporteur stelt daarom ook voor om het systeem van vertrouwelijkheid van fabricagegegevens 
te hanteren zoals neergelegd in 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 Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europese Parlement en de 

                                               
1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1–23.
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Raad verstrekte gegevens.1

Het voorstel van de Commissie beoogt dat lidstaten sancties moeten opleggen aan overtreders 
van het bepaalde in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. De rapporteur 
benadrukt ten zeerste dat te allen tijde het strafrecht onder de bevoegdheden van de lidstaten valt. 
Het is zeer wenselijk dat het een vrije keuze is van de lidstaten of een sanctie van 
strafrechtelijke, dan wel van bestuursrechtelijke of andere aard is. Zolang een lidstaat adequaat 
optreedt tegen overtredingen van het bepaalde in de verordening betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen, voldoet de lidstaat aan haar plicht onder gemeenschapsrecht.

De rapporteur steunt alle maatregelen ten aanzien van administratieve lastenverlichting, 
transparantie en efficiëntie. Deze mogen echter nooit ten koste gaan van het hoofddoel van de 
verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen, namelijk voedselveiligheid en 
consumentenbescherming.

                                               
1 PB L 253 van 21.9.2001, blz. 17–18.
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