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VERORDENING (EU) 2017/228 VAN DE COMMISSIE
van 9 februari 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de namen en de bevoegdheidsgebieden van de wetenschappelijke panels van de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees 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 voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name
artikel 28, lid 4, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 28 van Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn tien wetenschappelijke panels opgericht die elk op hun
eigen bevoegdheidsgebied verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van het wetenschappelijk advies van de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („EFSA”). Deze omvatten onder andere het panel voor levensmiddelen
additieven en aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van voedingsstoffen („ANS-panel”), het panel voor
dieetproducten, voeding en allergieën („NDA-panel”) en het panel voor materialen die met levensmiddelen in
aanraking komen, enzymen, aroma's en technische hulpstoffen („CEF-panel”).

(2)

Op 3 februari 2016 heeft de EFSA bij de Commissie een verzoek ingediend tot wijziging van de namen van de
ANS-, NDA-, en CEF-panels om rekening te houden met verwachte veranderingen in de technische en
wetenschappelijke ontwikkeling.

(3)

De technische en wetenschappelijke veranderingen hebben vooral gevolgen voor de werkbelasting van de panels.
Met name de werkbelasting van het CEF-panel zal de komende jaren naar verwachting toenemen aangezien
lopende aanvragen voor opneming in de lijst van voedingsenzymen van de Unie overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) moeten worden geëvalueerd. Bijgevolg moet de
evaluatie van aroma's, die momenteel wordt uitgevoerd door het CEF-panel, worden toegewezen aan het ANSpanel.

(4)

Om het huidige ANS-panel echter niet te overbelasten, moet de evaluatie van aan levensmiddelen toegevoegde
bronnen van voedingsstoffen en andere aan levensmiddelen toegevoegde stoffen met fysiologisch gevolg worden
toegewezen aan het NDA-panel; de werkdruk van dit panel zal namelijk naar verwachting afnemen door de
vaststelling van de voedingsreferentiewaarden en het dalende aantal aanvragen voor opneming in de lijst van
toegestane gezondheidsclaims overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en
de Raad (3). Een dergelijke nieuwe toewijzing is eveneens in overeenstemming met de deskundigheid van het
NDA-panel aangezien bepaalde stoffen die als aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van voedingsstoffen
worden gebruikt, vallen onder de categorie nieuwe voedingsmiddelen die momenteel door het NDA-panel
worden beoordeeld.

(5)

De namen van de drie betrokken panels worden daarom bij deze verordening als volgt gewijzigd: het ANS-panel
wordt het „panel voor levensmiddelenadditieven en aroma's”, het NDA-panel het „panel voor voeding, nieuwe
voedingsmiddelen en voedselallergenen” en het CEF-panel het „panel voor materialen die met levensmiddelen in
contact komen, enzymen en technische hulpstoffen”.

(6)

De huidige ambtstermijn van de leden van de ANS- en CEF-panels loopt af op 30 juni 2017 en de huidige
ambtstermijn van de leden van de acht overblijvende wetenschappelijke panels van de EFSA, waaronder het

(1) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot
wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn
2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7).
(3) Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims
voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9).
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NDA-panel, loopt af op 30 juni 2018. Om de EFSA voldoende tijd te bieden voor een efficiënte organisatie van
de panels krachtens artikel 28, leden 5 en 9 van Verordening (EG) nr. 178/2002, is deze verordening van
toepassing vanaf 1 juli 2018.
(7)

Verordening (EG) nr. 178/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 28, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 178/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1) Punt a) wordt vervangen door:
„a) het panel voor levensmiddelenadditieven en aroma's;”.
2) Punt e) wordt vervangen door:
„e) het panel voor voeding, nieuwe voedingsmiddelen en voedselallergenen;”.
3) Punt j) wordt vervangen door:
„j) het panel voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, enzymen en technische hulpstoffen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie en is van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 februari 2017.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

