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Novel Foods 

niet werd gebruikt. Hieronder 
vallen nieuwe kweek-, fok- en 
levensmiddelenproductietechno-
logieën die mogelijk van invloed 
zijn op de voedselveiligheid.  
Novel foods mogen in de EU 
in de handel worden gebracht 
als ze zijn opgenomen op de 
communautaire lijst van novel 
foods. Een novel food kan alleen 
op die lijst worden opgenomen 
als het geen gevaar voor de 
gezondheid van de consument 
oplevert, de consument niet 
misleidt en, bij vervanging van 
een ander levensmiddel, er niet 
zodanig van verschilt dat de 
normale consumptie ervan uit 
voedingsoogpunt nadelig is voor 
de consument. De veiligheids-
beoordeling van novel foods 
wordt gecentraliseerd bij de 
EFSA. Besluiten over de toelating 
worden op communautair 
niveau genomen. In de huidige 
verordening bestaan nationale 
en communautaire procedures 
naast elkaar. Dit leidt soms tot 
vertraging van de toelating. Een 
geharmoniseerde gecentraliseer-
de procedure is efficiënter. 
De vermelding van een novel 
food op de communautaire lijst 
omvat een specificatie van het le-
vensmiddel, eventuele gebruiks-
voorwaarden, aanvullende spe-
cifieke etiketteringsvoorschriften 
en/of eventueel voorschriften 

het laatste woord

voor monitoring na het in de 
handel brengen. Voor traditio-
nele levensmiddelen uit derde 
landen wordt gekeken naar de 
geschiedenis van veilig gebruik 
in het land van oorsprong. 
Het voorstel voor wetgeving 
wordt momenteel besproken 
in het Europarlement en de 
Raad. Begin december zal 
de Milieucommissie van het 
Europarlement over het voorstel 
stemmen. De Raad wil in 
december een akkoord bereiken 
over de belangrijkste punten. De 
Europese consumentenorgani-
satie BEUC is voorstander van 
één gecentraliseerde procedure 
voor de beoordeling van novel 
foods en een communautaire 
toelatingsprocedure omdat dit 
de beste garanties biedt voor 
de bescherming van de consu-
ment in de gemeenschappelijke 
markt. Verder vindt de BEUC 
dat de definitie van novel foods 
duidelijker moet aangeven welke 
levensmiddelen onder de veror-
dening vallen, er gekeken wordt 
naar de milieu-effecten van novel 
foods, er een heldere scheidslijn 
blijft tussen voedingsmidde-
len en medicijnen, er rekening 
wordt gehouden met mogelijke 
cumulatieve effecten van novel 
foods en dat wordt vastgelegd 
wat voor informatie nodig is voor 
traditionele levensmiddelen uit 
derde landen. 

Kees de Winter

Food Policy Advisor BeUc

In januari van dit jaar diende de 
Europese Commissie een voorstel 
in voor herziening van de uit 1997 
daterende Novel Foods Verorde-
ning. Een levensmiddel is ‘novel’ 
wanneer het vóór 1997 niet in 
significante mate in de Europese 
gemeenschap voor menselij-
ke voeding werd gebruikt, of 
wanneer het afkomstig is van een 
productietechnologie die eerder 
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