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Verslag van de vergadering van Raadswerkgroep Foodstuffs (over Novel 

Foods) 

 

Datum  : 7 maart 2014  

Voorzitter : Gerakis (GRI) 

Commissie : Bruetschy en Heinimaa   

Ned.Delegatie  : Buitink (PV/VWS) en Viloria (VGP/VWS) 

Doc.: 2013/0435 (COD) en DS 1110/14+ commentaren van diverse 

lidstaten. 

 

 

 

Samenvatting 

In deze vergadering werd het voorstel Novel Foods verder behandeld, te weten 

art. 20-29 (aan de hand van doc . 2013/0435 (COD)) en art. 1-5 (aan de hand van 

het doc DS 1110/14) Vooral de discussie over de definitie van “novel food” 

verloopt nog moeizaam. Voor veel lidstaten, waaronder NL, geeft deze definitie – 

waarbij gekozen is voor een verwijzing naar bepaalde voorbeelden van producten 

– nog steeds niet voldoende duidelijkheid over wat nu een nieuw voedingsmiddel 

is. Ook criteria zoals “een significante mate van consumptie” roepen nog veel 

vragen op. Het Voorzitterschap heeft daarom besloten op 12 mei langer stil te 

staan bij de definitie. Tijdens een extra ingelaste Raadsvergadering op 11 april zal 

verder worden gesproken vanaf art. 6 van het voorstel. Tot 21 maart kunnen 

tekstvoorstellen worden ingediend.  

 

NB. De namen van andere listaten worden in dit verslag niet expliciet 

genoemd. Een lidstaat wordt aangeduid met X. 

 

Artikel 20: Additional information concerning risk management 

Commissie (CIE) licht toe dat dit artikel over de vereisten van een 

risicomanagement gaan. De CIE benadrukt dat het hierbij om uitzonderlijk 

gevallen gaat. CIE en LS moeten dat binnen een bepaalde tijdslimiet doen. Soms 

heeft de CIE echter wat extra informatie nodig van de aanvrager. Dit artikel 

bepaalt hoe dan de tijdslimiet moet worden vastgesteld. 

Geen opmerkingen van de lidstaten. 

 

 

Artikel 21: Extension of time periods 

CIE licht toe dat er redenen kunnen bestaan waarom de deadline niet wordt 

gehaald. Dit artikel is bedoeld als “safeguard” om in buitengewone 

omstandigheden de periode te verlengen. 

Geen opmerkingen van de lidstaten. 

 

 

Artikel 22: Confidentiality of the application for updating of the Union list 

CIE licht toe dat de aanvrager het recht heeft om beschikbaar gestelde data 

vertrouwelijk te houden, mits met goede redenen omkleed. In het geval de 

aanvrager zijn aanvraag intrekt zal de informatie sowieso niet openbaar worden 

gemaakt.  

 

Een lidstaat denkt dat dit artikel in strijd zou kunnen zijn met de natioanale 



 

 

 

 

grondwet. Komen hier nog op terug in mei. X zet ook wat vraagtekens bij het 

beheer van vertrouwelijke gegevens door de CIE en de beschikbaarheid van de 

gegevens voor de LS. 

 

Er ontstaat een lange discussie over lid 4. X begrijpt niet waarom onder sub e 

staat dat analysemethodes wordt uitgesloten van een vertrouwelijke behandeling 

van informatie, “where applicable”. Het lijkt nu of er uitzonderingen kunnen 

worden gemaakt voor het openbaar maken van die analysemethoden. De CIE licht 

toe dat er sprake is van een verwarring: de analysemethoden moeten altijd 

openbaar, maar in dit geval staat er de toevoeging “where applicable” omdat niet 

in alle gevallen analysemethoden worden verleend bij de aanvragen. Er zal 

gekeken worden of deze toevoeging kan worden verwijderd of anders kan worden 

geformuleerd. Ook zal er rekening worden gehouden met aansluiting op artikel 9.  

 

X vindt lid 4d vreemd: als je art 12 lid 1 d) van 1331/2008 erop naslaat dan is 4d 

niet in lijn hiermee. CIE reageert dat ze zoveel mogelijk rekening hiermee probeert 

te houden, maar artikel 12 lid 1 d) van 1331/2008 is niet echt een werkbaar 

artikel. De CIE wil in het voorliggende voorstel nog duidelijker maken waarom 

bepaalde informatie vertrouwelijk zou moeten blijven, omwille van de veiligheid.  

Een samenvatting van de studies die zijn uitgevoerd door de aanvrager (4d) is in 

de ogen van de CIE niet echt relevant hiervoor. CIE nodigt X uit om hier samen 

nog eens goed naar te kijken 

 

 

Artikel 23: Post-marketing monitoring 

CIE licht toe dat monitoring van producten die al op de markt zijn toegelaten 

vereist kan zijn omwille van de veiligheid en op basis van de opinie van EFSA.  

 

Een lidstaat wil dat die verantwoordelijkheid vooral bij de fabrikant ligt. Het VZP 

zal dit in de tekst verduidelijken. 

 

X zegt dat deze monitoring nu alleen gericht lijkt op het "within safe limits" houden 

van het product. Maar volgens deze lidstaat moet je ook andere aspecten in acht 

nemen. Effecten die niet alleen met de consumptie van het product te maken 

hebben, maar ook bijvoorbeeld effecten die te maken hebben met de nutritionele 

waarden van het levensmiddel maar ook allergische reacties. X sluit zich hierbij 

aan en spreekt ook over aspecten zoals het bereiken van de juiste doelgroep. CIE 

reageert dat nieuw voedsel in eerste instantie veilig voor consumptie moet zijn, op 

basis daarvan wordt een toelating gebaseerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar 

de mate waarin een product wordt geconsumeerd. De CIE vraagt zich af of post 

market monitoring zich wel zou moeten richten op andere bijkomende effecten, 

zoals allergieën of aspecten zoals het bereiken van de juiste doelgroep. We 

moeten weten hoeveel ervan verkocht is, daar moet informatie over gegeven 

worden. Maar het is de vraag of de fabrikant bereid is om hieraan mee te werken, 

de lidstaat lijkt hier dus vooral een rol te hebben denkt de CIE. X denkt daar 

anders over: verantwoordelijkheid ligt bij de fabrikant. Hoe dan ook is de CIE 

bereid na te denken hoe dit zou kunnen worden verwerkt in het voorstel. 

 

 

Artikel 24: Authorisation procedure in case of data protection 

NL doet twee suggesties voor aanvullingen zodat het artikel duidelijk biedt over: 

- De CIE verantwoordelijk is voor het verlenen van de gegevensbescherming 

(lid 2) en  

- Bij (lid 2 sub c) het wetenschappelijk bewijs door EFSA moet zijn 

beoordeeld  

 

CIE reageert ten aanzien van het eerste voorstel van NL dat het geen 

administratieve last moet worden voor de CIE, maar tegelijkertijd geeft zij aan dat 

in gevallen van gegevensbescherming dit een onderdeel is van de toelating. Met 

het tweede voorstel heeft de CIE minder moeite, omdat in de praktijk - en zeker in 



 

 

 

 

het geval van gegevensbescherming - de CIE altijd naar EFSA zal gaan voor de 

autorisatie. In die gevallen dat de CIE dat echter niet doet (bijv. naamsverandering 

van een product) geldt een andere context. CIE zal de juristen ernaar laten kijken. 

X is ook wat terughoudend want de EFSA opinie is niet altijd nodig. 

 

Op de vraag van X over het verschil tussen de datum van de autorisatie en de 

datum van het opnemen van het product in de Union list, merkt de CIE op dat dit 

dezelfde datum betreft. 

 

 

Artikel 25: Authorisation of a novel food and inclusion in the Union list based on 

protected proprietary scientific evidence or scientific data 

Geen opmerkingen van de lidstaten, idem voor art. 26 (Penalties) en 27 

(Commitee procedure). 

 

 

Art. 28 en 29: Repeal and Transitional and final provisions 

Een lidstaat vindt art. 29 sub c nog niet duidelijk. Is er wel een competentie van 

de CIE om het product tijdelijk te verbieden binnen vier maanden? X verzoekt de 

JDR daarop terug te komen. Misschien moet dit besluit onder een 

uitvoeringshandeling worden genomen en dat de lidstaten dan betrokken kunnen 

worden bij het besluit van de CIE? 

 

CIE antwoordt dat als er een bezwaar van iemand komt op terrein van veiligheid, 

dan dient de CIE wel iets te doen, een tijdelijke maatregel is dan nodig. CIE gaat 

niet automatisch over op een verbod. In de tussentijd dan nadenken of er echt een 

veiligheidsprobleem is. 

 

Een lidstaat vraagt zich af wat er wordt verstaan onder het "rechtmatig in handel 

zijn" (art. 29 lid 2): voor hele insecten is het nog steeds niet duidelijk of ze wel of 

niet wettelijk op de markt zijn. Dus daar moet nu snel duidelijkheid over komen, al 

onder de huidige regelgeving. 

 

CIE reageert dat producten die nu wel wettelijk zijn toegelaten dat morgen ineens 

niet kunnen zijn. Dus er is een grijs gebied. Dat zullen we altijd houden. 

 

 

Artikel 1: Subject matter and Scope 

X verdedigt de toevoeging over milieu bescherming. Staat ook bij enzymen 

regelgeving etc. Enkele lidstaten en de CIE vinden het niet nodig dit hier op te 

nemen. Dit verandert de scope volledig en de autorisatie van nieuwe producten zal 

dan met dit soort factoren rekening moeten houden.  

 

CIE geeft uitleg over de verwijzing naar het voorstel over klonen waarover nu 

parallel wordt onderhandeld. Als de Novel Foods verordening eerder wordt 

aangenomen, dan moet voedsel afkomstig van klonen hierin worden opgenomen. 

Want het criterium van consumptie voor ’97 is hier dan van toepassing en dat 

betekent dat een autorisatie nodig is. Als klonenrichtlijnen worden aangenomen en 

worden omgezet in de lidstaten, dan hoeft er in de Novel Foods Vo niet langer 

gerefereerd te worden naar voedsel van klonen, want de richtlijnen over klonen 

zijn specifieker (een totaalverbod). De transitieperiode die hier dan geldt, zouden 

we wel kunnen verduidelijken in bijvoorbeeld een voetnoot, waarin bijvoorbeeld 

gerefereerd kan worden naar de finale intentie om levensmiddelen van kloondieren 

te verbieden en niet onderwerp te laten zijn van een marktoelating als nieuwe 

voedingsmiddelen.  

 

Een lidstaat is verbaasd dat het impact assessment uit 2007 (voor het vorige 

voorstel) nog steeds als basis wordt gebruikt. De CIE vindt dat niet vreemd 

aangezien de doelstelling van deze Vo niet is gewijzigd sindsdien. 

 



 

 

 

 

 

Artikel 2: Definitions 

Het criterium “human consumption to a significantly agree” roept veel vragen op bij 

de lidstaten, evenals de voorbeelden die genoemd worden onder i-iv. Waarom is 

gekozen voor deze specifieke categorieen vragen enkerle lidstaten zich af? Is dit 

limitiatief? Het voorbeeld van nanomaterialen zou volgens X beter verwijderd 

kunnen worden, omdat hier nog veel discussie over is en politiek gevoelig ligt.  

 

X denkt een oplossing hiervoor te hebben door in lid 2a i – net als in de 

additievenregelgeving – hier een referentie te maken naar nano, zonder daarbij in 

de problemen te komen met de definitie van nano die nu besproken wordt. 

 

Een lidstaat wil vooral een echte, algemeen toepasbare definitie van wat een novel 

food is, zonder daarbij een verwijzing te maken naar specifieke categorieën. Ook 

NL heeft liever een duidelijke algemene definitie met een duidelijke 

toelichting/criteria wanneer iets nou wel of niet nieuw is. Deze opsomming van 

voorbeelden roept nog steeds de vraag op of er wel echt voor een 

productbenadering wordt gekozen. 

 

 X brengt naar voren om ergens in artikel 2 toe te voegen dat de CIE verdere 

wijzigingen in de definitie kan voorstellen. De JDR reageert hierop dat dat juridisch 

niet mogelijk is omdat wijzigingen van de definitie essentiele onderdelen van de 

verordening zijn en de CIE is hiervoor niet bevoegd.  

De CIE wordt niet door de voorzitter uitgenodigd om reactie te geven op het 

commentaar van de LS. 

 

Artikel 3: Implementing power concerning the definition of novel food in article 2 

(2) (a) 

NL had hier eerder het voorstel gedaan om te spreken over “type of food”. Dit 

voorstel is door het  VZP opgenomen in doc DS 1110/14. De CIE lijkt dat niet 

verstandig want dan ga je namelijk bepalen welke categorie nieuw voedsel is, dan 

ga je voorbij aan de echte criteria die gelden voor nieuw voedsel. Het product 

moet individueel (case by case) benaderd worden, niet in groepen of categorieën. 

VZP lijkt het dan beter dit te verwijderen. 

 

 

Artikel 4: Procedure of determination of novel food status 

Een lidstaat wil niet dat gesproken wordt van een “competent authority” maar van 

de lidstaat. Deze lidstaat vindt de genoemde deadlines ook te strikt. X vindt deze 

deadlines juist wenselijk, want ze geven duidelijkheid over de 

consultatieprocedure. 

 

NL vindt dat de verantwoordelijkheid van de producent voorop moet staan. Als het 

product op de markt wordt gebracht moet hij zelf nagaan of het voor ‘97 al 

gebruikt werd. Het lijkt nu een verplichting om de lidstaat hierover te benaderen 

en dat zou naar de mening van NL een optie moeten zijn . De enige 

verantwoordelijkheid van de lidstaat zou moeten zijn om te bevestigen dat het ook 

echt voor ‘97 op de markt was. Daarom voorstel om te spreken van “may” in 

plaats van “shall”. Steun X, vooral omdat zij het als een onnodige administratieve 

last zien voor de fabrikant.  

 

CIE lijkt dat onnodig, want lid 1 zegt al dat de verantwoordelijkheid bij de food 

business operator ligt. Indien sprake van onzekerheid moet de fabrikant het 

ergens kunnen nagaan, vandaar lid 2.  

 

Verder zet de CIE vraagtekens bij het nieuwe lid 2a. Enkele lidstaten denken dat 

dit nieuwe lid juist wenselijk is: het moet duidelijk zijn dat alle lidstaten en CIE 

hierbij betrokken worden.  

 

 



 

 

 

 

Artikel 5: Union list of novel foods 

X doet het voorstel van een extra “negatieve lijst” waarop niet-toegelaten onveilige 

producten op staan. CIE meldt dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Een 

“positieve lijst” laat al zien wat er geautoriseerd is en dus automatisch wat niet. X 

beaamt dit en meldt als iets onveilig is bevonden door EFSA is dat snel genoeg te 

achterhalen. 

 

De volgende vergadering is op 11 april 2014. Tot 21 maart kunnen 

tekstvoorstellen worden ingediend. 

 

 

Opsteller: Ricco Buitink PV EU/VWS 

Datum: 10 maart 2014 


