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Amendement 311
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de vermeldingen in artikel 9, lid 1, 
worden in bijlage III bijkomende verplichte 
vermeldingen voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen vastgesteld.

1. Naast de vermeldingen in artikel 9, lid 1, 
worden in bijlage III bijkomende verplichte 
vermeldingen voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen vastgesteld. 
De verplichte vermeldingen kunnen 
verwijzen naar de productiewijze of naar 
de samenstelling van het product.

Or. en

Motivering

Het is van belang te weten of er in het productieproces bij voorbeeld gebruik is gemaakt van 
GGO’s.

Amendement 312
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Naast de vermeldingen in artikel 9, lid 
1, worden in bijlage III bijkomende 
verplichte vermeldingen voor specifieke 
types of categorieën levensmiddelen 
vastgesteld.

(1) Bij zoetwaren of dranken die 
glycyrrizinezuur of het ammoniumzout 
daarvan bevatten als gevolg van de 
toevoeging van die stof(fen) als zodanig of 
van de zoethoutplant Glycyrrhiza glabra, 
in een concentratie van 100 mg/kg of 10 
mg/l of meer,  dienen de woorden “bevat 
zoethout” onmiddellijk na de lijst van 
ingrediënten te worden toegevoegd, tenzij 
het woord “zoethout” al voorkomt in de 
lijst van ingrediënten of in de benaming 
van het product. Indien er geen lijst van 
ingrediënten is, wordt de vermelding 
tezamen met de benaming van het 
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levensmiddel aangebracht.
  Bij zoetwaren of dranken die 
glycyrrizinezuur of het ammoniumzout 
daarvan bevatten als gevolg van de 
toevoeging van die stof(fen) als zodanig of 
van de zoethoutplant Glycyrrhiza glabra, 
in een concentratie van 4 g/kg of meer, 
moeten de woorden “bevat zoethout –
mensen met hoge bloedruk dienen 
overmatig gebruik te vermijden” 
onmiddellijk na de lijst van ingrediënten 
worden toegevoegd.  Indien er geen lijst 
van ingrediënten is, wordt de vermelding 
tezamen met de benaming van het 
levensmiddel aangebracht.
  Bij dranken die glycyrrizinezuur of het 
ammoniumzout daarvan bevatten als 
gevolg van de toevoeging van die stof(fen) 
als zodanig of van de zoethoutplant 
Glycyrrhiza glabra, in een concentratie 
van 50 mg/kg of meer, of van 300 mg/l of 
meer in het geval van dranken die meer 
dan 1,2% volumeprocent alcohol 
bevatten, moeten de woorden “bevat 
zoethout – mensen met hoge bloedruk 
dienen overmatig gebruik te vermijden” 
onmiddellijk na de lijst van ingrediënten 
worden toegevoegd.  Indien er geen lijst 
van ingrediënten is, wordt de vermelding 
tezamen met de benaming van het 
levensmiddel aangebracht.

Or. de

Motivering

De aanvullende etiketteringseisen voor bepaalde levensmiddelen moeten niet in de bijlage 
worden verstopt, maar dienen onmiddellijk na de algemene eisen worden vermeld. Ze worden 
daarom aan artikel 10 toegevoegd en de desbetreffende bijlage III wordt geschrapt. 
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Amendement 313
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan bijlage III wijzigen. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
49, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wijzigingen van verplichte bestanddelen van etiketten zijn geen "niet-essentiële onderdelen" 
van de verordening die eventueel via comitologie zouden kunnen worden overeengekomen.

Amendement 314
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan bijlage III wijzigen. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
49, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wijzigingen van verplichte bestanddelen van etiketten zijn geen "niet-essentiële onderdelen" 
van de verordening die eventueel via comitologie zouden kunnen worden overeengekomen. 
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Het is de speciale bevoegdheid van de wetgever dat te doen.

Amendement 315
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie kan bijlage III wijzigen. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
49, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

(2) Bij dranken, met uitzondering van 
dranken op basis van koffie, thee of 
koffie- of thee-extract, waarvan de 
benaming van het levensmiddel de term 
“koffie” of “thee” omvat en die bestemd 
zijn om ongewijzigd te worden 
geconsumeerd en meer dan 150 mg/l aan 
cafeïne, van welke bron ook, bevatten en 
na reconstitutie van het geconcentreerde 
of gedehydrateerde product meer dan 150 
mg/l aan cafeïne, ongeacht de herkomst 
ervan, bevatten, moeten de woorden 
“hoog cafeïnegehalte” worden vermeld in 
hetzelfde gezichtsveld als de benaming 
van de drank, gevolgd door een verwijzing 
tussen haakjes naar het cafeïnegehalte, 
uitgedrukt in mg/100 ml.

Or. de

Motivering

De aanvullende etiketteringseisen voor bepaalde levensmiddelen moeten niet in de bijlage 
worden verstopt, maar dienen onmiddellijk na de algemene eisen worden vermeld. Ze worden 
daarom aan artikel 10 toegevoegd en de desbetreffende bijlage III wordt geschrapt.
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Amendement 316
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In sommige landen is een zeer groot 
deel van het vlees afkomstig van dieren 
die vóór het slachten niet verdoofd zijn. 
Dit moet aan de consument duidelijk 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Op grond van de EU-wetgeving mogen dieren geslacht worden zonder vooraf te zijn 
verdoofd, zodat het vlees als voedsel voor bepaalde geloofsgemeenschappen kan dienen. Een 
deel van dit vlees wordt niet aan Moslims of Joden verkocht, maar komt op de gewone markt 
terecht zodat het – zonder dat zij zich dat bewust zijn – wordt gekocht door consumenten die 
geen vlees willen van dieren die niet vóór de slacht zijn verdoofd. Daarom moeten de 
consumenten ervan op de hoogte worden gesteld dat bepaald vlees afkomstig is van dieren die 
vóór de slacht niet verdoofd zijn. Zo kunnen zij goed geïnformeerd in overeenstemming met 
ethische opvattingen hun keus maken.

Amendement 317
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij levensmiddelen of 
levensmiddeleningrediënten met 
toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, 
fytostanolen of fytostanolesters is de 
volgende etikettering vereist:
(a) "met toegevoegde plantensterolen" of 
"met toegevoegde plantenstanolen" in 
hetzelfde gezichtsveld als de benaming 
van het levensmiddel;
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b) het gehalte aan toegevoegde 
fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen 
of fytostanolesters (uitgedrukt als 
percentage of in g vrije 
plantensterolen/plantenstanolen per 100 g 
of 100 ml levensmiddel) wordt in de lijst 
van ingrediënten vermeld;
c) een vermelding dat het levensmiddel 
uitsluitend bedoeld is voor mensen die 
hun bloedcholesterolgehalte willen 
verlagen;
d) een vermelding dat patiënten die 
cholesterolverlagende geneesmiddelen 
gebruiken, het product uitsluitend onder 
toezicht van een arts mogen gebruiken;
e) een goed zichtbare vermelding dat het 
levensmiddel uit voedingsoogpunt 
mogelijk niet geschikt is voor zwangere en 
borstvoedende vrouwen en kinderen 
jonger dan vijf jaar;
f) advies om het levensmiddel te 
gebruiken als onderdeel van een 
evenwichtige en gevarieerde voeding, 
waarbij regelmatig groente en fruit 
worden gegeten om het 
carotenoïdengehalte op peil te houden;
g) in hetzelfde gezichtsveld als de onder 
punt (3) bedoelde vermelding een aparte 
vermelding dat een consumptie van meer 
dan 3 g toegevoegde 
plantensterolen/plantenstanolen per dag 
dient te worden vermeden;
h) een definitie van een portie van het 
betrokken levensmiddel of 
voedselingrediënt (bij voorkeur in g of 
ml), waarbij de hoeveelheid 
plantensterolen/plantenstanolen per 
portie wordt aangegeven.

Or. de

Motivering

De aanvullende etiketteringseisen voor bepaalde levensmiddelen moeten niet in de bijlage 
worden verstopt, maar dienen onmiddellijk na de algemene eisen worden vermeld. Ze worden 
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daarom aan artikel 10 toegevoegd en de desbetreffende bijlage III wordt geschrapt.

Amendement 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor specifieke types of categorieën 
levensmiddelen kan de Commissie in 
uitzonderlijke gevallen voorzien in 
afwijkingen van de voorschriften van 
artikel 9, lid 1, onder b) en f), op 
voorwaarde dat deze afwijkingen er niet 
toe leiden dat de eindverbruiker en de 
grootcateraars op inadequate wijze 
worden geïnformeerd. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Door micro-ondernemingen 
geproduceerde met de hand gemaakte 
producten worden vrijgesteld van de in 
artikel 9. lid 1, onder l) bedoelde eis als de 
producten op de plaats van productie 
worden verkocht en de 
verkoopmedewerkers de voedingswaarde-
informatie kunnen verstrekken. Ook is het 
mogelijk deze informatie via etiketten op 
de planken te geven. 

Or. en

Motivering

Verdere uitzonderingen mogen niet mogelijk zijn. Er mogen alleen uitzonderingen worden 
gemaakt voor micro-ondernemeingen die met de hand vervaardigde producten maken.

Amendement 319
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 laat meer specifieke 
communautaire maatregelen betreffende 
maten en gewichten onverlet.

Artikel 9 laat meer specifieke 
communautaire maatregelen betreffende 
maten en gewichten onverlet. Er dient 
rekening te worden gehouden met de
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bepalingen van richtlijn 2997/45/EG tot 
vaststelling van regels betreffende 
nominale hoeveelheden voor voorverpakte 
producten.

Or. de

Motivering

Met het oog op een betere leesbaarheid van deze verordening dient een verwijzing naar 
Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor 
voorverpakte producten te worden ingevoegd.

Amendement 320
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verplichte voedselinformatie is 
overeenkomstig deze verordening voor alle 
levensmiddelen beschikbaar en 
gemakkelijk toegankelijk.

(1) Verplichte voedselinformatie is 
overeenkomstig deze verordening voor alle 
levensmiddelen beschikbaar en 
gemakkelijk toegankelijk.

Or. de

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie. 

Amendement 321
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 

Schrappen
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het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing..

Or. en

Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De 
manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd kunnen worden door 
maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te 
wijzigen.

Amendement 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van hoofdstuk 
II van deze verordening wordt voldaan. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De 
manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd kunnen worden door 
maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te 
wijzigen.

Amendement 323
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De 
manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd kunnen worden door 
maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te 
wijzigen.
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Amendement 324
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichte voedselinformatie moet altijd rechtstreeks beschikbaar zijn voor de 
eindverbruiker en op grond van de EU-jurisprudentie (C-85/94) is de enige manier om 
daarvoor te zorgen deze informatie op het etiket te vermelden. De koper is niet 
noodzakelijkerwijze de eindconsument.
Dit amendement beoogt een versterking van de bescherming van de consument, invoering van 
rechtszekerheid voor exploitanten en voorkoming van uitbreiding van het aantal verplichte 
vermeldingen via andere aanduidingsmethoden. Ook wil het de exploitanten beschermen 
tegen onevenredige financiële lasten die uit het beginsel van “alternatieve 
aanduidingswijzen” zouden kunnen voortvloeien. 

Amendement 325
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 

Schrappen
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het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de 
verplichte vermelding van deze gegevens niet worden veranderd met de comitologie-
procedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 326
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 41 van 
toepassing.

4. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt worden verkocht of voor 
gevallen waarin levensmiddelen in de
verkoopruimte op verzoek van de 
consument worden verpakt dan wel met 
het oog op hun directe verkoop 
voorverpakt worden (losse producten) 
stellen de lidstaten voorschriften op over 
de wijze waarop informatie wordt 
verstrekt aan grootverbruikers en 
eindverbruikers. Zij stellen de Commissie 
onverwijld op de hoogte van de genomen 
maatregelen.

Or. de
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Motivering

Omdat artikel 41, een afzonderlijke bepaling die de lidstaten toestaat nationale maatregelen 
te nemen, geschrapt is, moet hier een specificatie worden gegeven van de uitzonderingen die 
de lidstaten kunnen maken betreffende de wijze waarop informatie over losse producten wordt 
gegeven.  De redactie komt overeen met de huidige voorschriften op grond van richtlijn 
2001/13/EG.

Amendement 327
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 41 van 
toepassing.

4. Artikel 41 geldt voor levensmiddelen die 
niet-voorverpakt ter verkoop aan de 
eindverbruiker worden aangeboden of 
voor levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt.

Or. en

Motivering

In verband met de problemen van het etiketteren van niet-voorverpakte levensmiddelen, 
waaronder levensmiddelen die in cateringbedrijven worden verkocht, moeten deze worden 
vrijgesteld van de voorschriften betreffende verplichte vermeldingen, met uitzondering van 
informatie over allergenen.

Amendement 328
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen
zijn de bepalingen van artikel 41 van 

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen is 
het volgende van toepassing:
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toepassing.
(a) Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
(b) De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
d) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Hoofdstuk VI over nationale voorschriften moet worden geschrapt en vervangen door een 
gemeenschappelijke benadering teneinde in de gehele EU tot volledige harmonisatie te 
komen.

Amendement 329
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 41 van 
toepassing.

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen is 
het volgende van toepassing:
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(a) Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
(b) De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
d) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Toevoeging van artikel 41 over nationale maatregelen voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen.

Amendement 330
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 41 van 
toepassing.

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen is 
het volgende van toepassing:

(a) Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
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eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
(b) De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
d) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Hoofdstuk VI over nationale voorschriften moet worden geschrapt en vervangen door een 
gemeenschappelijke benadering teneinde in de gehele EU tot volledige harmonisatie te 
komen.

Amendement 331
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In het geval van voorverpakte 
levensmiddelen en niet voorverpakte 
levensmiddelen die verkocht worden op 
plaatselijke markten en boerenmarkten 
wordt aan de noodzaak  te voldoen aan 
alle bindende bijzondere bepalingen in 
artikel 9 of aan andere verplichtingen tot 
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het verstrekken van informatie aan de 
consument op grond van de 
Gemeenschapswetgeving een flexibele 
interpretatie gegeven, zodat de verplichte 
vermeldingen ook kunnen worden 
gegeven op borden, met tekens of met 
andere middelen. 

Or. en

Motivering

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States.
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Amendement 332
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor 
leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 
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betreft.

Or. en

Motivering

Een lettergrootte van tenminste 3 mm is in de praktijk onmogelijk. De huidige bepaling 
“duidelijk leesbaar” is voldoende en vereist uitsluitend meer toezicht op de voedselveiligheid 
op dit gebied.

Amendement 333
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor 
leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

Or. en

Motivering

Een lettergrootte van tenminste 3 mm is in de praktijk onmogelijk. De huidige bepaling 
“duidelijk leesbaar” is voldoende en vereist uitsluitend meer toezicht op de voedselveiligheid 
op dit gebied.
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Amendement 334
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden op de verpakking of 
op het etiket afgedrukt, onverminderd de 
specifieke communautaire wetgeving die 
van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft, waarbij voor een goede 
leesbaarheid moet worden gezorgd.

Or. de

Motivering

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten.
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren.
. 
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Amendement 335
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor
leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

Or. en

Motivering

Een lettergrootte van 3 mm zou hoge kosten voor onze bedrijven opleveren. Met dit voorstel 
zouden de bedrijven gedwongen worden kleine verpakkingen groter te maken. De recente 
trend was juist verpakkingen kleiner te make nom het milieu te sparen en om gezondheids- en 
voedingsredenen kleinere porties aan de consument aan te bieden 

Amendement 336
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor 
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een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. en

Motivering

De lettergrootte van 3 mm is te klein voor de verplichte vermeldingen. Strikt vasthouden aan 
de regel van 3 mm levert niet veel op voor de zichtbaarheid van de informatie op het etiket.

Amendement 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor
leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

Or. en
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Motivering

De manier waarop voor leesbaarheid moet worden gezorgd kan beter worden vastgesteld 
door middel van een document met richtsnoeren dat wordt besproken en goedgekeurd door de 
belanghebbenden en de nationale (handhavings)autoriteiten. 

Amendement 338
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
met een lettergrootte van ten minste 3 mm 
en worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrondverpakking of op het etiket 
afgedrukt , onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1 
bedoelde verplichte vermeldingen zodanig 
gepresenteerd dat gezorgd wordt voor 
leesbaarheid, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k) bedoelde vereisten 
betreft.

Or. en

Motivering

Een minimale lettergrootte voor alle verplichte informatie zal, zeker in combinatie met 
nationale taaleisen, de hoeveelheid informatie die op het etiket kan worden vermeld 
verminderen, vooral als de ruimte al beperkt is, bijvoorbeeld op flessen. Ook zal het vrije 
verkeer in de interne markt worden gehinderd, doordat er voor minder landen informatie kan 
worden vermeld op etiketten die voor meerdere markten bestemd zijn. Dit levert logistieke 
problemen op en verhoogt de kosten voor de producenten en dus ook voor de consumenten.
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Amendement 339
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 1 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. de

Motivering

Een verplichte minimum lettergrootte van 3 mm is niet haalbaar en zou voor veel 
levensmiddelen betekenen dat er zelfs voor de verlichte vermeldingen niet genoeg plaats op 
het etiket zou zijn. 

Amendement 340
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte waarvan de hoogte “x”, 
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worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

zoals gedefinieerd in Bijlage *, groter of 
gelijk is aan 1,2 mm, onverminderd de 
specifieke communautaire wetgeving die 
van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. De in Bijlage ** vermelde factoren 
kunnen de leesbaarheid beïnvloeden en 
hiermee dient rekening te worden 
gehouden bij het ontwerp van het etiket.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan meetbare en daarom te handhaven criteria om de duidelijkheid van 
etiketten te verbeteren. Terwijl een minimum lettergrootte niet noodzakelijkerwijs garant staat 
voor algehele duidelijkheid, zorgt dit amendement ervoor dat rekening moet worden 
gehouden met een aantal factoren die van invloed op de duidelijkheid zijn (b.v. contrast, 
lettertype, layout, enz.).

Amendement 341
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. Deze verplichte vermeldingen 
moeten ook in brailleschrift worden 
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gedrukt zodat zij voor blinden leesbaar 
zijn.

Or. es

Motivering

De verplichte vermeldingen moeten ook voor blinden leesbaar zijn.

Amendement 342
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1,
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 2 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. de

Motivering

Een verplichte minimum lettergrootte van 3 mm is niet haalbaar en zou voor veel 
levensmiddelen betekenen dat er zelfs voor de verlichte vermeldingen niet genoeg plaats op 
het etiket zou zijn. 
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Amendement 343
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

1. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden zodanig op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt, dat 
zij duidelijk leesbaar zijn, onverminderd 
de specifieke communautaire wetgeving 
die van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. De Europese Commissie ontwerpt 
vóór de inwerkingtreding van de 
wetgeving samen met personen die in dit 
verband relevante belangen 
vertegenwoordigen bindende regels voor 
de leesbaarheid van 
consumenteninformatie op 
levensmiddelen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 344
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1,
bedoelde verplichte vermeldingen 
afgedrukt op een wijze die de leesbaarheid 
garandeert, onverminderd de specifieke 
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worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. de

Motivering

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendement 345
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en
worden zij zodanig gepresenteerd dat 

De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden zodanig op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt, dat 
zij duidelijk leesbaar zijn, onverminderd 
de specifieke communautaire wetgeving 
die van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
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gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. De Commissie stelt samen met de 
relevante belangenvertegenwoordigers 
bindende voorschriften op voor de 
leesbaarheid van consumenteninformatie 
op levensmiddelen; hierin worden geen 
algemeen gebruikte lettergrootten 
voorgeschreven, maar de verhoudingen 
tussen de etiketten en de informatie die zij 
moeten geven. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. hu

Motivering

Het is weliswaar nodig de verplichte lettergrootte van 3 mm uit het Commissievoorstel te 
laten vervallen, maar het is ook belangrijk de bindende leesbaarheidsvoorschriften die 
naderhand samen met deskundigen en belangenvertegenwoordigers worden opgesteld niet in 
absolute termen te beschrijven, omdat bij voorbeeld een bepaalde lettergrootte op een groot 
etiket niet hetzelfde effect heeft als op een klein. Daarom verdient het aanbeveling de 
lettergrootte van de grootte van het etiket te laten afhangen.

Amendement 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 

1.  Wanneer zij op de verpakking of op het
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking afgedrukt in een duidelijk 
leesbaar formaat, waaronder een 
lettergrootte met de hoogte “x” (de 
gebruikelijke aanduiding van de 
lettergrootte is de hoogte van de letter “x” 
in onderkast) van tenminste 1,7 mm en 
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communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

een duidelijk contrast tussen de gedrukte 
tekst en de achtergrond.

Andere elementen waarmee ter 
waarborging van de leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie rekening moet 
worden gehouden zijn de layout van de 
tekst, het type, de grootte en de kleur van 
de tekstletter, de kleur van de 
achtergrond, de verpakkking en 
bedrukking en de leesafstand en –hoek.
De Commissie stelt voorschriften op over 
de wijze waarop van deze elementen 
gebruik moet worden gemaakt om de 
leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie voor de 
consument te waarborgen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
49, lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gedeeltelijk geïnspireerd door de gids van de ISO-normen. Alle informatie 
op het etike moet voor de consument gemakkelijk zichtbaar en leesbaar zijn.

Amendement 347
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 

1. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden zodanig op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt, dat 
zij duidelijk leesbaar zijn, onverminderd 
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verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

de specifieke communautaire wetgeving 
die van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Door midel van openbare raadpleging van 
alle belanghebbenden stelt de Commissie 
bindende voorschriften op betreffende de 
leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie voor de 
consument.

Or. en

Motivering

Omdat dit punt van groot gewicht is voor de voedsel- en drankenindustrie moeten deze 
voorschriften alleen na een openbare raadpleging van alle betrokkenen worden vastgesteld, 
met inachtneming van een transparante procedure en de mogelijkheid dat alle partijen hun 
stem kunnen laten horen.

Amendement 348
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 

(1) De in artikel 9, lid 1, bedoelde 
verplichte vermeldingen worden op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft, waarbij voor een goede 
leesbaarheid moet worden gezorgd.
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communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

De Europese Commissie ontwerpt samen 
met personen die in dit verband relevante 
belangen vertegenwoordigen bindende 
regels voor de leesbaarheid van 
consumenteninformatie op 
levensmiddelen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Amendement 349
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een vaste lettergrootte  van ten minste 3 
mm en worden zij zodanig gepresenteerd 
dat gezorgd wordt voor een duidelijk 
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tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

contrast tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

Criteria waarmee omschreven wordt wat 
als een duidelijk contrast tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond moet 
worden beschouwd, worden bij 
uitvoeringsmaatregelen van de Commissie 
vastgesteld. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Concrete eisen zijn absoluut noodzakelijk om de toezichthoudende instanties voor 
levensmiddelen doeltreffend toe te laten zien op de leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie.

Amendement 350
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een vaste lettergrootte  van ten minste 3 
mm en worden zij zodanig gepresenteerd 
dat gezorgd wordt voor een duidelijk 
contrast tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
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communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten
betreft. 

communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1,
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. 

Criteria waarmee omschreven wordt wat 
als een duidelijk contrast tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond moet 
worden beschouwd, worden bij 
uitvoeringsmaatregelen van de Commissie 
vastgesteld. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Concrete eisen zijn absoluut noodzakelijk om de toezichthoudende instanties voor 
levensmiddelen doeltreffend toe te laten zien op de leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie.

Amendement 351
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria waarmee omschreven wordt wat 
als een duidelijkk contrast tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond moet 
worden beschouwd en andere hiermee 
samenhangende bepalingen worden bij 
door de Commissie aangenomen 
uitvoeringsrichtsnoeren vastgesteld. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Concrete eisen voor de lettergrootte moeten in de tekst van de verordening worden 
opgenomen om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen over de vraag wat als leesbaar 
etiket moet worden gezien, zodat de instanties voor het toezicht op lebensmiddelen de 
leesbaarheid van levensmiddeleninformatie doeltreffender kunnen controleren. Daarnaast 
moeten er concrete criteria komen ter omschrijving van een “duidelijk contrast” en andere 
verwante bepalingen om voor meer duidelijkheid voor exploitanten en toezichthouders te 
zorgen.

Amendement 352
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria waarmee omschreven wordt wat 
als een duidelijkk contrast tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond moet 
worden beschouwd en andere hiermee 
samenhangende bepalingen worden bij 
door de Commissie aangenomen 
uitvoeringsrichtsnoeren vastgesteld. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Concrete eisen voor de lettergrootte moeten in de tekst van de verordening worden 
opgenomen om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen over de vraag wat als leesbaar 
etiket moet worden gezien, zodat de instanties voor het toezicht op lebensmiddelen de 
leesbaarheid van levensmiddeleninformatie doeltreffender kunnen controleren. Daarnaast 
moeten er concrete criteria komen ter omschrijving van een “duidelijk contrast” en andere 
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verwante bepalingen om voor meer duidelijkheid voor exploitanten en toezichthouders te 
zorgen.

Amendement 353
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 - letter (a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De Commissie stelt in samenwerking 
met vertegenwoordigers van de relevante 
belangengroepen richtsnoeren voor de 
leesbaarheid op.  
.

Or. de

Motivering

In plaats van zoveel nadruk op slechts één aspect van de leesbaarheid van etiketten te leggen 
zou de voorkeur moeten uitgaan naar een veelomvattender benadering door opstelling van 
EU-richtsnoeren waarover vertegenwoordigers van belangengroepen en de desbetreffende 
autoriteiten het eens worden.

Amendement 354
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 - letter (a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De lettergrootte voor bepaalde 
levensmiddelen met 
etiketteringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in communautaire wetgeving 
in aanvulling op de voorschriften zoals 
bedoeld in artikel 9, lid 1, is correct 
wanneer tegemoetgekomen wordt aan de 
behoefte van de consument aan 
leesbaarheid en aanvullende informatie in 
verband met het bijzonder gebruik van 
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deze levensmiddelen.

Or. en

Motivering

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Amendement 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 - letter (a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De lettergrootte voor bepaalde 
levensmiddelen met 
etiketteringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in communautaire wetgeving 
in aanvulling op de bijzonderheden zoals 
bedoeld in artikel 9, lid 1, moet van dien 
aard zijn dat tegemoetgekomen wordt aan 
de behoefte van de consument aan 
leesbaarheid en aanvullende informatie in 
verband met het bijzondere gebruik van 
deze levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Voedingsmiddelen voor een bepaald voedingsdoel worden voorzien van aanvullende 
verplichte vermeldingen over hun geschiktheid voor een bepaalde toepassing, uitgebreide 
voorschriften voor het gebruik; indien van toepassing contra-indicaties, waarschuwingen en 
medische informatie. Bij zulke levensmiddelen is het niet mogelijk de informatie 
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overeenkomstig artikel 9, lid 1, in een lettergrootte van 3 mm en de aanvullende verplichte 
informatie op het etiket te vermelden. Daarom moeten producten voor een bijzondere voeding 
worden vrijgesteld van de voorschriften inzake minimum lettergroottes. 

Amendement 356
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis De lettergrootte voor producten voor 
een bijzondere voeding zoals bedoeld in 
richtlijn 89/398/EEG waarvoor 
etiketteringsvoorschriften gelden zoals 
omschreven in artikel 9, lid 1, moet van 
dien aard zijn dat tegemoetgekomen wordt 
aan de behoefte van de consument aan 
leesbaarheid en aanvullende informatie in 
verband met het bijzondere gebruik van 
deze levensmiddelen.

Or. it

Motivering

Om praktische redenen, met het oog op de diverse wetgevingsbepalingen inzake de 
etikettering van dit soort bijzondere producten.

Amendement 357
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k), 
bedoelde vermeldingen staan in hetzelfde 
gezichtsveld.

(2) De in artikel 9, lid 1, onder a), e), f) en 
k), bedoelde vermeldingen staan in 
hetzelfde gezichtsveld. 

Or. en
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Motivering

Datavermeldingen f) moeten in hetzelfde gezichtsveld staan als op grond van de huidige 
wetgeving wordt verlangd  (richtlijn 2000/13/EG).

Amendement 358
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k), 
bedoelde vermeldingen staan in hetzelfde 
gezichtsveld.

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e), f) en 
k), bedoelde vermeldingen staan in 
hetzelfde gezichtsveld.

Or. es

Motivering

De consumenten zijn eraan gewend de uiterste consumptiedatum of een verwijzing waar deze 
te vinden is op het etiket aan te treffen. Daarom moet deze datum in hetzelfde gezichtsveld 
komen als de naam van het product, de netto-hoeveelheid en het alcoholgehalte in volume-
procenten.

Amendement 359
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 10 cm2 bedraagt.

(4) De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
bedrukbare oppervlak minder dan 80 cm2 
bedraagt.

Or. de
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde afwijkingen in verband met de grootte van een 
verpakking zijn onrealitisch en onhaalbaar.

Amendement 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen 
of recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

4. De Commissie stelt regels op die 
voorschriiven hoe de in artikel 14, lid 1, 
vermelde elementen moeten worden 
aangebracht om te zorgen voor de 
leesbaarheid van 
levensmiddeleninformatie voor de 
consument bij verpakkingen of 
recipiënten met een zeer beperkt 
oppervlak.

Or. en

Motivering

Informatie die op alle verpakkingen, ongeacht de grootte, verschijnt moet voor de consument 
duidelijk leesbaar zijn, anders heeft vermelding geen zin.

Amendement 361
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen 

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
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of recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

fontgrootte geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 100
cm2 bedraagt.

Or. en

Motivering

Wordt een minimum lettergrootte voorgeschreven, dan moet een doeltreffende uitzondering 
voor kleine verpakkingen worden overwogen 100 cm2 is het minimum oppervlak dat nodig is 
voor een minimum lettergrootte zoals voorgesteld door de  Commissie.

Amendement 362
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 
cm2 bedraagt.

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarbij de 
verplichte levensmiddeleninformatie 
een ruimte van 50% of meer beslaat 
van het grootste oppervlak van de 
verpakking of het recipiënt. Voor 
dergelijke producten moet rekening 
worden gehouden met de criteria die 
in Bijlage ** worden gegeven.

Or. en

Motivering

Een minimale fontgrootte van 3 mm is onpraktisch, vooral bij kleine verpakkingen. Met dit lid 
zou er een uitzondering komen voor kleine verpakkingen en producten die zich uitsluitend 
beperkt tot gevallen wanneer er weinig ruimte op het etiket is. Ook zouden  in dit soort 
gevallen geen grotere verpakkingen of etiketten nodig zijn.
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Amendement 363
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen 
of recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 100 
cm2 bedraagt.

Or. en

Motivering

Wordt een minimum lettergrootte voorgeschreven, dan moet een doeltreffende uitzondering 
voor kleine verpakkingen worden overwogen 100 cm2 is het minimum oppervlak dat nodig is 
voor een minimum lettergrootte zoals voorgesteld door de  Commissie.

Amendement 364
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal mogen de verplichte informatie 
in geen geval verbergen, minder zichtbaar 
maken, aan de aandacht onttrekken of 
onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal mogen de verplichte informatie 
in geen geval verbergen, minder zichtbaar 
maken of onderbreken.

Or. en
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Motivering

De wijziging van de huidige formulering wordt niet gemotiveerd en een motivering ligt niet 
voor de hand. Andermaal wordt er een niet gedefinieerde term (" aan de aandacht 
onttrekken") ingevoerd die slechts aanleiding zal zijn tot meningsverschillen en moeilijkheden 
in de praktische toepassing van de wetgeving - en dat om onduidelijke redenen.

Amendement 365
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig,
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal mogen de verplichte informatie 
in geen geval verbergen, minder zichtbaar 
maken, aan de aandacht onttrekken of 
onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en onuitwisbare letters 
aangebracht. Andere aanduidingen, 
afbeeldingen of ander materiaal mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken, aan de 
aandacht onttrekken of onderbreken.

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk waarom de verplichte vermeldingen slechts in sommige gevallen 
onuitwisbaar zouden moeten zijn.

Amendement 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

1. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
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niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

2. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.

3. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 1 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

4. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Het is in het belang van de consument te weten waar een product is vervaardigd. Daarom 
moet de vermelding  van het land van oorsprong verplicht zijn.
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Amendement 367
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letters (a) en (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is voordat de aankoop 
plaatsvindt en voorkomt op het materiaal 
ter ondersteuning van de verkoop op 
afstand of via andere passende middelen 
wordt verstrekt;

a) de verplichte voedselinformatie voordat 
de aankoop plaatsvindt  en op het tijdstip 
van aflevering  beschikbaar is en 
voorkomt op het materiaal ter 
ondersteuning van de verkoop op afstand 
of via andere passende middelen wordt 
verstrekt;

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk waarom hier een onderscheid wordt gemaakt tussen informatie die 
beschikbaar moet zijn op het tijdstip van aankoop en die welke er op het tijdstip van 
aflevering moet zijn. Dit verschil kan ertoe leiden dat de consument geen toegang heeft tot 
essentiële informatie.

Amendement 368
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is voordat de aankoop 
plaatsvindt en voorkomt op het materiaal 
ter ondersteuning van de verkoop op 
afstand of via andere passende middelen 
wordt verstrekt;

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is vóór sluiting van het 
contract en leesbaar is op een wijze die 
past bij de  middelen die voor de 
communicatie over een afstand worden 
gebruikt; de consument dient de 
verplichte informatie te ontvangen op een 
duurzaam medium, binnen een redelijke 
tijd na sluiting van het contract en 
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uiterlijk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 13, lid 2, van deze verordening op 
het tijdstip van aflevering van de 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde redactie geeft de benadering weer die bij andere relevante EU-
consumentenwetgeving wordt gebruikt.

Amendement 369
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplicht voedselinformatie (d.w.z. de bijzonderheden uit artikel 9, lid 1, en de 
aanvullende verplichte vermeldingen voor specifieke typen voedselcategorieën die in Bijlage 
III worden beschreven) moet vóór aankoop beschikbaar zijn. Met dit amendement moet 
ervoor gezorgd worden dat bij verkoop op afstand alle verplichte levensmiddeleninformatie, 
waaronder de informatie die vereist wordt in artikel 9, lid 1, punten d), f), g), h) en k) ook 
beschikbaar is op het moment waarop de verkoop plaatsvindt. 
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Amendement 370
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet ervoor gezorgd worden dat bij verkoop op afstand alle verplichte 
levensmiddeleninformatie, waaronder de informatie die vereist wordt in artikel 9, lid 1, 
punten d), f), g), h) en k), ook beschikbaar is op het moment waarop de verkoop plaatsvindt. 

Amendement 371
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en j), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

Or. de

Motivering

Het alcoholgehalte van alcoholische drank is een uiterst belangrijke informatie waarover de 
consumenten die online of per postorder kopen vóór aflevering van het product moeten 
beschikken.  Aanwijzingen voor het gebruik zijn echter pas nodig als het levensmiddel 
geconsumeerd wordt en deze kunnen daarom bij aflevering worden gegeven.
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Amendement 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

(b) de in artikel 9, lid 1, onder f) bedoelde 
informatie pas bij de aflevering verplicht 
is.

Or. en

Motivering

Behalve wat de datum van minimale houdbaarheid betreft, die niet vooraf kan worden 
gegeven, moeten levensmiddelen die op afstand worden verkocht aan dezelfde 
informatievereisten voldoen als in winkels verkochte producten.

Amendement 373
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie aangebracht 
in een gemakkelijk te begrijpen taal voor 
de consumenten van de lidstaten waar een 
levensmiddel in de handel wordt gebracht.

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie aangebracht 
in een taal of de talen die gebruikt 
wordt/worden in de lidstaat waar een 
levensmiddel in de handel wordt gebracht.

Or. fr

Motivering

De consument moet de levensmiddeleninformatie in de eigen taal krijgen.
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Amendement 374
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten waar een levensmiddel in 
de handel wordt gebracht, kunnen eisen 
dat op hun grondgebied voor de 
vermeldingen op de etikettering gebruik 
wordt gemaakt van één of meer talen die 
tot de officiële talen van de Gemeenschap 
behoren.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie is met het oog op de toenemende mobiliteit van de 
consumenten in de EU niet meer bij de tijd. Lid 2 dient derhalve te worden geschrapt.

Amendement 375
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de 
handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op
hun grondgebied voor de vermeldingen op 
de etikettering gebruik wordt gemaakt van 
één of meer talen die tot de officiële talen 
van de Gemeenschap behoren.

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de 
handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op 
hun grondgebied voor de vermeldingen op 
de etikettering gebruik wordt gemaakt van 
één of meer talen die tot de officiële talen 
van de Gemeenschap behoren. Deze eisen 
mogen niettemin niet verhinderen dat 
verplichte informatie in plaats daarvan 
wordt verstrekt in andere EU-talen die 
voor consumenten in de lidstaten 
gemakkelijk te begrijpen zijn. 

Or. en



AM\762307NL.doc 51/189 PE418.218v01-00

NL

Motivering

Verplichte informatie over levensmiddelen moet worden gegeven in een taal die de consument 
begrijpt, maar de voorschriften mogen het vrije verkeer van goederen niet ontwrichten. 
Taalvoorschriften moeten zodanig soepel zijn dat de consument informatie kan ontvangen in 
een taal die wellicht niet zijn moedertaal is, maar die hij desondanks zonder problemen kan 
begrijpen. Deze soepelheid wordt door de jurisprudentie van het EHvJ gesteund.

Amendement 376
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De leden 1 en 2 vormen geen beletsel 
voor het aanbrengen van vermeldingen in 
meer dan één taal.

(3) Lid 1 vormt geen beletsel voor het 
aanbrengen van vermeldingen in meer dan 
één taal

Or. de

Motivering

De eisen van artikel 16 gaan verder dan de bepalingen van richtlijn 2000/13/EG 
(etiketteringsrichtlijn) en de relevante jurisprudentie van het EHvJ. De verplichte informatie 
over levensmiddelen moet in een voor de consumenten begrijpelijke taal worden verstrekt, De 
taalregels moeten zo flexibel zijn dat zij toelaten dat consumenten informatie ontvangen in 
een taal die misschien niet hun moedertaal is, maar die zij toch zonder moeite kunnen 
begrijpen. Een dergelijke flexibiliteit wordt door de rechtspraak van het EHJ gesteund.

Amendement 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en 
waarop bijgevolg geen etiket, band of 
label is aangebracht, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 

Schrappen
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1, onder a), c), e), f) en l), verplicht.

Or. en

Motivering

Het feit date en product in glazen flessen verkocht wordt betekent nog niet dat de verplichte 
vermelding overeenkomstig artikel 9 mag worden weggelaten.

Amendement 378
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht.

(1) Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e) en f), verplicht.

Or. de

Motivering

Een verplichte voedingswaarde-etikettering wordt verworpen. Juist in glazen flessen die 
bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, worden in de regel afzonderlijke porties (van 
bv. 200 ml of 250 ml) verkocht. De beschikbare ruimte voor etiketteringsinformatie is bij dit 
soort flessen beperkt. Daarom dient te worden vastgehouden aan de tot dusver geldende 
etiketteringsvereisten, d.w.z. de vermelding van de verkoopbenaming, de nettohoeveelheid, 
allergene stoffen en de datum van minimale houdbaarheid (vgl. artikel 13, lid 4 van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG).
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Amendement 379
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht.

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), t/m 
e), f), g) en l), verplicht.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt uitbreiding van de hoeveelheid informatie die aan de consument moet 
worden verstrekt; overeenkomstig het amendement op artikel 9, lid 2.

Amendement 380
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht.

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b), 
c), d), e), f), g) en l), verplicht.

Or. en

Motivering

Informatie over artikel 9, lid 1: b) “de lijst ingrediënten”, d)”de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten” en g) “eventuele speciale opslagomstandigheden of 
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gebruiksvoorwaarden” moet ook verplicht zijn voor producten die verpakt worden in glazen 
flessen die voor hergebruik geschikt zijn.

Amendement 381
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht.

(1) Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht. De bijzonderheden 
zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, onder l) 
hebben uitsluitend betrekking op de 
informatie zoals bedoeld in artikel 29, lid 
1, onder a).

Or. de

Motivering

De inhoud van glazen flessen die bestemd zijn voor hergebruik en op onuitwisbare wijze zijn 
gemerkt wordt meestal als individuele porties verkocht (b.v. 200 ml of 250 ml) en hebben 
slechts een zeer klein bedrukbaar oppervlak.  Er zou geen plaats zijn voor een complete 
voedingsinformatie op dit kleine bedrukbare oppervlak. Daarom moet de 
levensmiddeleninformatie worden beperkt tot wat voor de consument relevant is – de 
energiewaarde.

Amendement 382
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 
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onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), 
e), f) en l), verplicht.

onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b), 
c), d), e), f), g) en l), verplicht.

Or. en

Motivering

Informatie over artikel 9, lid 1: b) “de lijst ingrediënten”, d)”de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten” en g) “eventuele speciale opslagomstandigheden of 
gebruiksvoorwaarden” moet ook verplicht zijn voor producten die verpakt worden in glazen 
flessen die voor hergebruik geschikt zijn.

Amendement 383
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie overeenkomstig artikel 9, 
lid 1, onder l) beperkt zich tot de in artikel 
29, lid 1, onder a) bedoelde informatie.

Or. en

Motivering

De inhoud van glazen flessen die bestemd zijn voor hergebruik en op onuitwisbare wijze zijn 
gemerkt wordt meestal als individuele porties verkocht (b.v. 200 ml of 250 ml) en hebben 
slechts een zeer klein bedrukbaar oppervlak. Een volledige vermelding van de 
levensmiddeleninformatie zou niet op dit kleine bedrukbare oppervlak passen, zodat 
beperking tot hetgeen voor de consument het meest relevant is – de energiebijdrage – hier 
noodzakelijk is. 
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Amendement 384
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt of miniatuurflesjes waarvan het 
grootste etiket niet groter is dan 25  cm2,
zijn alleen de vermeldingen als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de 
verpakking of op het etiket verplicht. De in 
artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde 
vermeldingen worden met behulp van 
andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. en

Motivering

In bepaalde sectoren, met name sterke dranken, komt de verkoop van miniatuurflesjes, 
doorgaans met een inhoud van 5 cl, veel voor. Gezien het kleine formaat en de functie als 
'proefverpakkingen’ is het gepast dat de vrijstelling van bepaalde etiketteringseisen ook voor 
deze miniatuurflesjes geldt. Het is echter niet eenvoudig om het grootste oppervlak van een 
fles te bepalen. Het is daarom, niet in de laatste plaats voor handhavingsinstanties, eenvoudig 
dat de bepalende factor voor een vrijstelling bestaat uit een maximale omvang.

Amendement 385
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder 
dan 10 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 
1, onder a), c), e) en f), op de verpakking 
of op het etiket verplicht. De in artikel 9, 
lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen 

2. Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste bedrukbare 
oppervlak minder dan 100 cm2
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen 
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worden met behulp van andere middelen 
verstrekt of zijn op verzoek van de 
consument beschikbaar.

als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), 
c), e) en f), op de verpakking of op het 
etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, 
onder b), bedoelde vermeldingen 
worden met behulp van andere 
middelen verstrekt of zijn op verzoek 
van de consument beschikbaar.

Or. en

Motivering

Om de verpakking makkelijk leesbaar te maken is echter een uitzondering nodig voor een 
oppervlak van maximal 100 cm2 en niet van slechts 10 cm2. Een reep heeft bij voorbeeld een 
bedrukbaar oppervlak van 70 cm2. 

Amendement 386
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder 
dan 10 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 
1, onder a), c), e) en f), op de verpakking 
of op het etiket verplicht. De in artikel 9, 
lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen 
worden met behulp van andere middelen 
verstrekt of zijn op verzoek van de 
consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste bedrukbare 
oppervlak minder dan 100 cm2
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), 
c), e) en f), op de verpakking of op het 
etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, 
onder b), bedoelde vermeldingen 
worden met behulp van andere 
middelen verstrekt of zijn op verzoek 
van de consument beschikbaar.
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Or. en

Motivering

Om de verpakking makkelijk leesbaar te maken is echter een uitzondering nodig voor een 
oppervlak van maximal 100 cm2 en niet van slechts 10 cm2. Een reep heeft bij voorbeeld een 
bedrukbaar oppervlak van 70 cm2. 

Amendement 387
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 100 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. en

Motivering

De verplichte vermelding zullen al gauw meer dan 10 cm2 in beslag nemen. Daarom moet 
vermelding pas verplicht worden gesteld bij verpakkingen van tenminste 100 cm2.

Amendement 388
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 

(2) Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste bedrukbare
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10 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f), op de verpakking of 
op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 
1, onder b), bedoelde vermeldingen worden 
met behulp van andere middelen verstrekt 
of zijn op verzoek van de consument 
beschikbaar.

oppervlak minder dan 100 cm2 of de 
nettohoeveelheid minder dan 30 g
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. de

Motivering

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Amendement 389
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
10 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f), op de verpakking of 
op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 
1, onder b), bedoelde vermeldingen worden 
met behulp van andere middelen verstrekt 
of zijn op verzoek van de consument 
beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 50 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f), op de verpakking of 
op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 
1, onder b), bedoelde vermeldingen worden 
met behulp van andere middelen verstrekt 
of zijn op verzoek van de consument 
beschikbaar.
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Or. de

Motivering

Een pakje kauwgom heeft een oppervlak van zo’n 10 cm². Bij de meeste producten van dit 
soort zou het onmogelijk zijn alle verplichte informatie in letters van 3mm op een oppervlak 
van minder dan 50 cm² te drukken. Het oppervlak waarvoor uitzonderingen gelden moet dus 
groter zijn. 

Amendement 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b), c), 
e) f) en g) op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. en

Motivering

De lijst van ingrediënten vormt een zo belangrijke informatiebron dat zij ook op kleine 
verpakkingen moet worden opgenomen.

Amendement 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
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het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met 
behulp van andere middelen verstrekt of 
zijn op verzoek van de consument 
beschikbaar.

het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. Het verstrekken van alle 
gegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 
via het internet is evenwel verplicht en de 
informatie moet op het aankooppunt 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Dat een product klein is, betekent nog niet dat de verplichte vermeldingen als bedoeld in 
artikel 9 mogen worden weggelaten.

Amendement 392
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
10 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f), op de verpakking of 
op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 
1, onder b), bedoelde vermeldingen worden 
met behulp van andere middelen verstrekt 
of zijn op verzoek van de consument 
beschikbaar.

(2) Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste bedrukbare 
oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt, 
zijn alleen de vermeldingen als bedoeld in
artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de 
verpakking of op het etiket verplicht. De in 
artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde 
vermeldingen worden met behulp van 
andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde afwijkingen in verband met de grootte van een 
verpakking zijn onrealistisch en onhaalbaar.



PE418.218v01-00 62/189 AM\762307NL.doc

NL

Amendement 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder 
dan 25 cm2 bedraagt, is de 
voedingswaardedeclaratie als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder l), op de verpakking 
of op het etiket niet verplicht. Het 
verstrekken van deze informatie via het 
internet is evenwel verplicht en de 
informatie moet op het aankooppunt 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Zie ook amendement op bijlage IV. De eerste zin is overgenomen uit bijlage IV om een 
bepaling inzake het verstrekken van verplichte gegevens via het internet toe te voegen.

Amendement 394
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving waarbij een verplichte 
voedingswaardedeclaratie wordt 
voorgeschreven, is de in artikel 9, lid 1, 
onder l), bedoelde declaratie niet verplicht 
voor de in bijlage IV vermelde 
levensmiddelen.

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving waarbij een verplichte 
voedingswaardedeclaratie wordt 
voorgeschreven, is de in artikel 9, lid 1, 
onder l), bedoelde 
voedingswaardedeclaratie niet verplicht 
voor de in bijlage IV vermelde 
levensmiddelen.

Or. de
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde afwijkingen in verband met de grootte van een 
verpakking zijn onrealistisch en onhaalbaar.

Amendement 395
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-voorverpakte producten, met 
inbegrip van producten van 
grootcateraars als bedoeld in artikel 2, lid 
2, onder d), zijn de in de artikelen 9 en 29 
beschreven vermeldingen niet verplicht.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij overweging 49.

Amendement 396
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De benaming van het levensmiddel is 
zijn wettelijke benaming. Bij ontstentenis 
van een dergelijke benaming is de
benaming van het levensmiddel zijn 
gebruikelijke benaming of, als er geen 
gebruikelijke benaming bestaat of de 
gebruikelijke benaming niet wordt 
gebruikt, wordt een beschrijvende 
benaming van het levensmiddel gegeven.

(1) De benaming van het levensmiddel is 
zijn benaming waarin de desbetreffende 
wetgeving voorziet. Bij ontstentenis van 
een dergelijke benaming is de benaming 
van het levensmiddel zijn gebruikelijke 
benaming of, als er geen gebruikelijke 
benaming bestaat of de gebruikelijke 
benaming niet wordt gebruikt, wordt een 
beschrijvende benaming van het 
levensmiddel gegeven.
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Or. de

Motivering

Taalkundige wijziging om de terminologie aan te passen aan die van de etiketteringsrichtlijn 
(Richtlijn 200/13/EG). 

Amendement 397
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In bijlage V worden specifieke 
bepalingen vastgesteld inzake het gebruik 
van de benaming van het levensmiddel en 
de vermeldingen die tezamen met de 
benaming worden aangebracht.

(2) Het gebruik in de lidstaat van verkoop 
van de benaming van het levensmiddel 
waaronder het product in de lidstaat van 
vervaardiging op wettige wijze wordt 
vervaardigd en in de handel gebracht, is 
toegestaan.
Indien evenwel de toepassing van de 
overige bepalingen van deze richtlijn, met 
name de bepalingen inzake verplichte 
informatie, de verbruiker in de lidstaat 
van verkoop niet in staat stelt de ware 
aard van het levensmiddel te kennen en 
het te onderscheiden van levensmiddelen 
waarmee het zou kunnen worden 
verward, dient de verkoopbenaming 
vergezeld te gaan van beschrijvende 
informatie die dicht bij de 
verkoopbenaming wordt aangebracht.
(2 bis) In uitzonderlijke gevallen wordt de 
benaming van het levensmiddel van de 
lidstaat van vervaardiging niet in de 
lidstaat van verkoop gebruikt, wanneer 
het daarmee aangeduide levensmiddel in 
samenstelling of vervaardigingswijze zo 
sterk afwijkt van het onder die naam 
bekende levensmiddel, dat de bepalingen 
van lid 2 niet voldoende zijn om een juiste 
informatie voor de koper in de lidstaat van 
verkoop te waarborgen.
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(2 ter) De benaming waaronder het 
levensmiddel wordt verkocht mag niet 
worden vervangen door een fabrieks- of 
handelsnaam of een fantasienaam.
(2 quater) De benaming van het 
levensmiddel omvat of gaat vergezeld van 
informatie inzake de fysische toestand 
waarin het levensmiddel zich bevindt of de 
specifieke behandeling die het heeft 
ondergaan (bijvoorbeeld poeder, 
gevriesdroogd, diepvries, concentraat, 
gerookt), in alle gevallen waarin het 
weglaten van deze informatie de koper in 
verwarring zou kunnen brengen.
(2 quinquies) Op met ioniserende straling 
behandelde levensmiddelen wordt de 
vermelding "bestraald" of "behandeld 
met ioniserende straling" aangebracht.
(2 sexies) Bijlage V bevat specifieke eisen 
voor de benaming "gehakt vlees".

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het streven naar eenvoudiging en verbetering van de wetgeving moeten de 
voorschriften inzake handelsnamen van levensmiddelen in een artikel van de verordening 
worden opgenomen (artikel 18 in dit geval). De tot dusver geldende voorschriften van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG waren duidelijk en ondubbelzinnig en dienen derhalve te 
worden overgenomen (zie artikel 5 van de richtlijn).

Amendement 398
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 

Schrappen
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Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. fi

Motivering

Het is belangrijk dat de consumenten ook worden geïnformeerd over de ingrediënten in 
alcoholhoudende dranken. Dit is met name het geval voor consumenten die bijvoorbeeld aan 
diabetes lijden.

Amendement 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 

Schrappen
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en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en

Motivering

Er zijn speciale regels vereist voor alle alcoholische dranken aangezien de consumenten 
geïnformeerd moeten zijn over de hoeveelheid en de kwaliteit van de belangrijkste nutriënten 
in deze dranken, zoals koolhydraten en de totale hoeveelheid energie.

Amendement 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 

Schrappen
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toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en

Motivering

Aangezien deze verordening een hoog niveau van gezondheid van de consumenten beoogt, is 
het onbegrijpelijk waarom precies alcoholische dranken bevoordeeld zouden moeten worden 
en worden vrijgesteld van de etiketteringsverplichtingen. 

Amendement 401
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 

Schrappen



AM\762307NL.doc 69/189 PE418.218v01-00

NL

de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en

Amendement 402
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. Nr 1576/89. De 
Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening]
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

(b) Dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent. De 
Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en
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Motivering

Om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden moeten alle alcoholische dranken gelijk 
worden behandeld om te voorkomen dat de mededinging wordt verstoord. 

Amendement 403
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) alcoholhoudende dranken. De 
Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. de

Motivering

Als wijn, bier en gedistilleerde drank worden vrijgesteld en andere alcoholische dranken niet, 
wordt harmonisatie in de industrie onmogelijk. Dan zouden bepaalde producten worden 
bevoordeeld en andere gediscrimineerd. Daardoor zouden de concurrentieverhoudingen 
worden verstoord en zou de consument worden misleid voor wat betreft de respectieve 
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ingrediënten van verschillende producten.

Amendement 404
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad. De 
Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op wijn op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de consument geïnformeerd wordt over de ingrediënten die 
bij de productie van bier en gedistilleerde drank worden gebruikt. Er zijn grote verschillen 
tussen de ingrediënten die in deze producten worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld in bier de 
gerst grotendeels worden vervangen door maïs. In overweging 27 staat dat voor 
alcoholhoudende mengdranken informatie moet worden verstrekt over de ingrediënten om de 
consumenten in staat te stellen een doordachte keuze te maken. Deze informatie moet ook 
voor bier en gedistilleerde drank worden verstrekt.
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Amendement 405
Graham Watson, Jules Maaten

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de 
Raad, vruchtenwijnen als vermeld in 
bijlage VII, deel C, punt 2 van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad, appelwijn, perenwijn en 
honingwijn, alle bovengenoemde 
producten al dan niet gearomatiseerd, bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van discriminatie van vruchtenwijnen, gearomatiseerde wijnen en appelwijn, 
die gegiste alcoholhoudende dranken zijn zoals wijnen en bieren.
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Amendement 406
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) de categorieën wijn als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad, producten als omschreven in 
Verordening (EEG) 1601/91 van de Raad  
en soortgelijke uit andere vruchten dan 
druiven verkregen producten, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad;
voorgesteld wordt de formulering te 
wijzigen zodra de verordeningen inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
wijn en gedistilleerde dranken zijn 
vastgesteld. De Commissie stelt [vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt de formulering te wijzigen zodra de verordeningen inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor wijn en gedistilleerde drank zijn vastgesteld.
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Amendement 407
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter (e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, 
wijnbouwproducten, als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1601/1991
van de Raad, vruchtenbier, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en andere 
alcoholhoudende dranken. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. de

Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholhoudende dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholhoudende dranken niet 
voor.  
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Amendement 408
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad.

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) 1493/1999 van de Raad, 
gearomatiseerde dranken op basis van 
wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 1601/1991, 
vruchtenwijn, zoals aangegeven in Bijlage 
VII C.2 van Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, appelwijn, 
perenwijn en honingwijn, alle 
bovengenoemde producten al dan niet 
gearomatiseerd, bier en gedistilleerde 
drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van de discriminatie van vruchtenwijnen, gearomatiseerde wijnen, al dan 
niet gearomatiseerde appel-, peren- en honingwijn, die gegiste alcoholhoudende dranken zijn 
zoals wijnen en bieren.
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Amendement 409
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

e) wijn en wijnbouwproducten, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008
en in Verordening (EG) nr. 1601/1991 
van de Raad van 10 juni 1991, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden zo nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedures:

a) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt(1), overeenkomstig de in 
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;
b) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
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definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
procedure;
c) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de 
Raad, overeenkomstig de in artikel X van 
die verordening bedoelde procedure;
d) met betrekking tot andere producten 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 410
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 

e) wijn en wijnbouwproducten, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008
en in Verordening (EG) nr. 1601/1991 
van de Raad van 10 juni 1991, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
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verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden zo nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedures:

a) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt(1), overeenkomstig de in 
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;
b) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
procedure;
c) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de 
Raad, overeenkomstig de in artikel X van 
die verordening bedoelde procedure;
d) met betrekking tot andere producten 
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overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De definitie van het toepassingsgebied van de vrijstellingen voor wijnen dient te worden 
gewijzigd om te waarborgen dat alle wijnbouwproducten als omschreven en geregeld bij 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad worden vrijgesteld van de verplichting om de 
ingrediënten te vermelden en de voedingswaarde te declareren. Wijnproducten worden 
gedefinieerd en geregeld in Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 betreffende gearomatiseerde wijnen en andere producten op basis van 
wijn.

Amendement 411
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 
april 2008, en bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Maatregelen, die niet-
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beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden zo nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedures:

- i) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, overeenkomstig de in artikel 
113, lid 1, van die verordening bedoelde 
procedure;
- ii) met betrekking tot de gedistilleerde 
dranken als bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken, 
de in artikel 25, lid 2 van die verordening 
bedoelde procedure;
iii) met betrekking tot andere 
alcoholhoudende dranken, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. fr

Motivering

De technische procedures voor alle kwesties in verband met de etikettering van wijn moeten 
in aanmerking worden genomen in specifieke regelingen, zoals de gemeenschappelijke 
marktordening. 

Gezien het exhaustieve karakter van de GMO-regels, die alle vormen van presentatie en 
etikettering van wijn beslaan, moet worden overwogen de geografische voorschriften te 
definiëren op basis van de specifieke comitologievoorschriften in de GMO voor wijn.
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Amendement 412
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bestanddelen van een 
levensmiddel hoeven niet in de lijst van 
ingrediënten te worden opgenomen:

De volgende bestanddelen van een 
levensmiddel hoeven niet in de lijst van 
ingrediënten te worden opgenomen, tenzij 
de bestanddelen in bijlage III zijn 
opgenomen:

Or. en

Amendement 413
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bestanddelen van een 
levensmiddel hoeven niet in de lijst van 
ingrediënten te worden opgenomen:

Als ingrediënten van een levensmiddel 
gelden niet:

a) bestanddelen van een ingrediënt die er 
tijdens de bereiding tijdelijk aan worden 
onttrokken en er vervolgens weer in 
worden verwerkt in een hoeveelheid die 
het aanvankelijke gehalte niet overschrijdt;

a) bestanddelen van een ingrediënt die er 
tijdens de bereiding tijdelijk aan worden 
onttrokken en er vervolgens weer in 
worden verwerkt in een hoeveelheid die 
het aanvankelijke gehalte niet overschrijdt;

b) levensmiddelenadditieven en enzymen: b) levensmiddelenadditieven en enzymen:

i) waarvan de aanwezigheid in een 
levensmiddel uitsluitend te wijten is aan 
het feit dat zij verwerkt waren in één of 
meer ingrediënten van dat levensmiddel, 
mits zij in het eindproduct geen 
technologische functie meer vervullen; of

i) waarvan de aanwezigheid in een 
levensmiddel uitsluitend te wijten is aan 
het feit dat zij verwerkt waren in één of 
meer ingrediënten van dat levensmiddel, 
mits zij in het eindproduct geen 
technologische functie meer vervullen; of

ii) die worden gebruikt als technologische 
hulpstoffen;

ii) die worden gebruikt als technologische 
hulpstoffen;

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 
voedingsstoffen, levensmiddelenadditieven 

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 
microculturen, levensmiddelenadditieven, 
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en aroma's worden gebruikt; aroma's, enzymen of andere stoffen met 
een fysiologisch of technisch doel worden 
gebruikt,

d) stoffen die geen 
levensmiddelenadditieven zijn, maar die op 
dezelfde wijze en voor hetzelfde doel als 
technologische hulpstoffen worden 
gebruikt en, zelfs in gewijzigde vorm, nog 
in het eindproduct aanwezig zijn;

d) stoffen die geen 
levensmiddelenadditieven zijn, maar die op 
dezelfde wijze en voor hetzelfde doel als 
technologische hulpstoffen worden 
gebruikt en, zelfs in gewijzigde vorm, nog 
in het eindproduct aanwezig zijn;

e) water: e) water:

i) indien het water tijdens de bereiding 
alleen wordt gebruikt om een ingrediënt 
dat in geconcentreerde of gedehydrateerde 
vorm is gebruikt, weer in zijn 
oorspronkelijke staat te brengen; of

i) indien het water tijdens de bereiding 
alleen wordt gebruikt om een ingrediënt 
dat in geconcentreerde of gedehydrateerde 
vorm is gebruikt, weer in zijn 
oorspronkelijke staat te brengen; of

ii) in geval van een opgietvloeistof die 
gewoonlijk niet wordt geconsumeerd.

ii) in geval van een opgietvloeistof die 
gewoonlijk niet wordt geconsumeerd.

Or. de

Motivering

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendement 414
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, op het etiket vermeld met 
een duidelijke verwijzing naar de 

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, in de lijst van 
ingrediënten vermeld op een dusdanige 
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benaming van het ingrediënt. wijze dat het allergisch potentieel of de 
mogelijkheid van intolerantie 
onmiddellijk herkenbaar is.

Or. de

Motivering

Om duidelijk te maken dat de benamingen van ingrediënten zo moeten worden gekozen dat 
allergielijders het allergisch potentieel van de ingrediënten kunnen herkennen. 

Amendement 415
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, op het etiket vermeld met 
een duidelijke verwijzing naar de 
benaming van het ingrediënt.

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, in de lijst van 
ingrediënten vermeld op een dusdanige 
wijze dat het allergisch potentieel of de 
mogelijkheid van intolerantie 
onmiddellijk herkenbaar is.

Or. de

Motivering

Om duidelijk te maken dat de benamingen van ingrediënten zo moeten worden gekozen dat 
allergielijders het allergisch potentieel van de ingrediënten kunnen herkennen. 
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Amendement 416
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, op het etiket vermeld met 
een duidelijke verwijzing naar de 
benaming van het ingrediënt.

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en 
stoffen die afkomstig zijn van een in die 
bijlage opgenomen ingrediënt, worden, 
behoudens de in die bijlage vastgestelde 
uitzonderingen, op het etiket vermeld met 
een duidelijke verwijzing naar de 
benaming van het ingrediënt of van de stof
die allergieën of intoleranties veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Vermelding op het etiket van de stof die allergieën of intoleranties veroorzaakt in plaats van 
het ingrediënt dat dergelijke stoffen bevat is duidelijker en doelmatiger.

Amendement 417
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien nodig kunnen voor de 
presentatie van de in lid 1 bedoelde 
vermeldingen gedetailleerde regels 
worden vastgesteld:
- a) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 houdende 
een gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, overeenkomstig de in artikel 
113, lid 1, van die verordening bedoelde 
beheersprocedure;
- b) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
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Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwprodukten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
beheersprocedure;
- c) met betrekking tot de gedistilleerde 
dranken als bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken, 
overeenkomstig de in artikel 25, lid 2 van 
die verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure;
- d) met betrekking tot andere 
alcoholhoudende dranken, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure.

Or. fr

Motivering

De technische procedures voor alle kwesties in verband met de etikettering van wijn moeten 
in aanmerking worden genomen in specifieke regelingen, zoals de gemeenschappelijke 
marktordening. 

Gezien het exhaustieve karakter van de GMO-regels, die alle vormen van presentatie en 
etikettering van wijn beslaan, moet worden overwogen de geografische voorschriften te 
definiëren op basis van de specifieke comitologievoorschriften in de GMO voor wijn.
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Amendement 418
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alcoholhoudende dranken bevatten 
een waarschuwing voor zwangere 
vrouwen overeenkomstig bijlage III.*

Or. en

Amendement 419
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opgave van de hoeveelheid van een 
bij de vervaardiging of de bereiding van 
een levensmiddel gebruikt ingrediënt of 
gebruikte categorie ingrediënten is vereist 
wanneer:

1. De hoeveelheid van een bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel van een levensmiddel
gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie 
ingrediënten wordt overeenkomstig dit 
artikel vermeld.

2. De in lid 1 bedoelde vermelding is 
verplicht:

a) het desbetreffende ingrediënt of de 
desbetreffende categorie ingrediënten 
voorkomt in de benaming van het 
levensmiddel of door de consument 
gewoonlijk met die benaming wordt 
geassocieerd; of

a) wanneer het desbetreffende ingrediënt 
of de desbetreffende categorie ingrediënten 
voorkomt in de benaming waaronder het 
levensmiddel wordt verkocht of door de 
consument gewoonlijk met die benaming 
wordt geassocieerd; of

b) het desbetreffende ingrediënt of de 
desbetreffende categorie ingrediënten 
opvallend in woord of beeld of als 
grafische voorstelling op de etikettering is 
aangegeven; of

b) wanneer het desbetreffende ingrediënt 
of de desbetreffende categorie ingrediënten 
opvallend in woord of beeld of als 
grafische voorstelling op de etikettering is 
aangegeven; of

c) het desbetreffende ingrediënt of de 
desbetreffende categorie ingrediënten van 
wezenlijk belang is om een levensmiddel te 
karakteriseren en het te onderscheiden van de 

c) wanneer het desbetreffende ingrediënt 
of de desbetreffende categorie ingrediënten 
van wezenlijk belang is om een 
levensmiddel te karakteriseren en het te 
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producten waarmee het wegens zijn 
benaming of aanblik zou kunnen worden 
verward.

onderscheiden van de producten waarmee 
het wegens zijn benaming of aanblik zou 
kunnen worden verward. of

2. De Commissie kan lid 1 wijzigen door 
er andere gevallen aan toe te voegen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

d) in gevallen die worden bepaald volgens 
de procedure in artikel 49, lid 2.

3. De technische voorschriften voor de 
toepassing van lid 1, inclusief specifieke 
gevallen waarin een kwantitatieve opgave 
voor bepaalde ingrediënten niet vereist is, 
worden vastgesteld in bijlage VII.

3. Lid 2 is niet van toepassing:

a) op een ingredient of een categorie 
ingrediënten
- waarvan het netto-uitlekgewicht is 
aangegeven overeenkomstig artikel 8, lid 4, 
of
- waarvan de hoeveelheden reeds 
krachtens de communautaire bepalingen 
verplicht op het etiket moeten worden 
vermeld;
- dat/die in kleine doses ter verhoging van 
het aroma wordt toegevoegd;
- dat/die weliswaar voorkomt in de 
benaming van het levensmiddel, maar niet 
van dien aard is dat het/zij de keuze van de 
consument in het land van verkoop bepaalt 
omdat de variërende hoeveelheid niet van 
wezenlijk belang is om het levensmiddel te 
karakteriseren of het niet van soortgelijke 
levensmiddelen onderscheidt. In geval van 
twijfel wordt via de in artikel 49, lid 2 
bepaalde procedure besloten of is voldaan 
aan de voorwaarden in dit streepje;
b) wanneer specifieke communautaire 
bepalingen de hoeveelheid van het 
ingrediënt of van de categorie ingrediënten 
nauwkeurig aangeven, zonder voor te 
schrijven dat deze op het etiket moet worden 
vermeld;
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c) in de gevallen als bedoeld  in het vierde 
en vijfde streepje van artikel 6, lid 5;
d) in gevallen die worden bepaald volgens 
de procedure in artikel 49, lid 2.
4. De aangegeven hoeveelheid, uitgedrukt 
als percentage, stemt overeen met de 
hoeveelheid van het ingrediënt of de 
ingrediënten op het ogenblik waarop 
het/zij wordt/worden gebruikt. Uit hoofde 
van communautaire bepalingen kunnen 
voor bepaalde levensmiddelen echter 
afwijkingen van dit beginsel worden 
toegestaan. Dergelijke bepalingen worden 
vastgesteld volgens de procedure in artikel 
49, lid 2.
5. De in lid 1 bedoelde vermelding wordt 
aangebracht in of onmiddellijk naast de 
benaming waaronder het levensmiddel 
wordt verkocht of in de lijst van 
ingrediënten in verband met het ingrediënt 
of de categorie van ingrediënten in kwestie.
6. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd de communautaire 
voorschriften inzake voedingswaarde-
etikettering van levensmiddelen.

Or. en

Motivering

De scheiding van wettelijke bepalingen op de hier en later voorgestelde wijze wordt niet 
gesteund. De bepalingen in de bijlage zijn fundamentele bestanddelen van de wetstekst en niet 
louter technische aspecten die naar de bijlagen kunnen worden verplaatst. In het belang van 
met name de samenhang en de toepasbaarheid van de tekst moeten alleen echt technische 
aspecten naar de bijlage worden verplaatst. Dezelfde opmerkingen en motivering gelden voor 
de artikelen 18 en 25.
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Amendement 420
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nettohoeveelheid van een 
levensmiddel wordt, onder gebruikmaking 
van liter, centiliter, milliliter, kilogram of 
gram, naargelang het geval, uitgedrukt in:

1. De nettohoeveelheid van een 
levensmiddel wordt, naargelang het geval,
uitgedrukt in liter, centiliter, milliliter, 
kilogram of gram of zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving.

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen;
b) massa-eenheden bij andere producten.

Or. en

Motivering

Een bepaling dat vloeistoffen in vloeistofeenheden en vaste stoffen in massa-eenheden worden 
verkocht, is te beperkend. Er zijn hopen voorbeelden van vloeistoffen die per massa-eenheid 
(honing en yoghurt) en vaste stoffen die per volume-eenheid worden verkocht.

Amendement 421
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De nettohoeveelheid van een 
levensmiddel wordt, onder gebruikmaking 
van liter, centiliter, milliliter, kilogram of 
gram, naargelang het geval, uitgedrukt in:

(1) De nettohoeveelheid van een 
levensmiddel wordt, onder gebruikmaking 
van liter, centiliter, milliliter, kilogram of 
gram, naargelang het geval, uitgedrukt in:

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen; a) vloeistofeenheden als bedoeld in 
Richtlijn 85/339/EEG van de Raad vcan 
27 juni 1985 betreffende verpakkingen 
voor vloeibare levensmiddelen;

b) massa-eenheden bij andere producten. b) massa-eenheden bij andere producten.

Or. de
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Motivering

Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG.

Aangezien in de praktijk met betrekking tot bepaalde levensmiddelen (onder meer ketchup, 
sausen, mayonaise, consumptie-ijs, specerijen) rechtsonzekerheid bestaat over de afbakening 
tussen ‘vast’ en ‘vloeibaar’, dient lid 1 nader te worden ingevuld.

Amendement 422
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een bepaalde soort 
hoeveelheid (bijvoorbeeld: nominale 
hoeveelheid, minimumhoeveelheid, 
gemiddelde hoeveelheid) moet worden 
vermeld volgens de communautaire 
voorschriften en, zo deze niet bestaan, 
volgens de nationale voorschriften, is deze 
hoeveelheid de nettohoeveelheid in de zin 
van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Een bepaling dat vloeistoffen in vloeistofeenheden en vaste stoffen in massa-eenheden worden 
verkocht, is te beperkend. Er zijn hopen voorbeelden van vloeistoffen die per massa-eenheid 
(honing en yoghurt) en vaste stoffen die per volume-eenheid worden verkocht.

Amendement 423
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij levensmiddelen die uit microbiologisch 1. De datum van minimale houdbaarheid 
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oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na 
korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de 
menselijke gezondheid kunnen opleveren, 
wordt de datum van minimale houdbaarheid 
vervangen door de uiterste consumptiedatum.

van een levensmiddel is de datum tot op 
welke het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze wordt bewaard. Deze wordt 
vermeld overeenkomstig de leden 2 tot 5.

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
"ten minste houdbaar tot einde …" in de 
andere gevallen.

3. De wijze waarop de datum van 
minimale houdbaarheid, als bedoeld in punt 
1, onder c), van bijlage IX, moet worden 
aangegeven, kan nader worden 
gespecificeerd volgens de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde procedure.

3. De in lid 2 bedoelde vermeldingen gaan 
vergezeld van:

- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Zo nodig worden deze gegevens gevolgd 
door de bewaarvoorschriften die moeten 
worden nageleefd om het product 
gedurende de gespecificeerde periode 
goed te houden.
4. De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in ongecodeerde 
chronologische vorm.
Wanneer het evenwel gaat om 
levensmiddelen:
- met een houdbaarheid van minder dan
drie maanden, kan worden volstaan met 
de vermelding van de dag en de maand,
- met een houdbaarheid van ten minste 
drie en ten hoogste achttien maanden, 
kan worden volstaan met de vermelding 
van de maand en het jaar,
- met een houdbaarheid van meer dan
achttien maanden, kan worden volstaan 
met de vermelding van het jaar.
De wijze van aanduiding van de datum 
kan worden gespecificeerd 
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overeenkomstig de procedure van artikel 
20, lid 2.
5. Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:
- verse vruchten en groenten, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan. Deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, appelwijn, perenwijn en 
honingwijn, alle bovengenoemde 
producten al dan niet gearomatiseerd, en 
uit druiven of druivenmost vervaardigde 
dranken van de GN-codes 2206 00 91, 
2206 00 93 en 2206 00 99,
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
- alcoholvrije frisdranken,
vruchtensappen, vruchtennectars en 
alcoholhoudende dranken in aparte 
recipiënten van meer dan vijf liter, 
bestemd voor levering aan grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
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- afzonderlijke porties consumptie-ijs.
(2) De uiterste consumptiedatum wordt als 
volgt aangeduid:
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
1. hetzij de datum zelf,
2. hetzij een verwijzing naar de plaats 
waar de datum in de etikettering is 
aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.

Or. en

Motivering

In de bepaling moeten minimale houdbaarheid en uiterste gebruiksdatum op begrijpelijke 
wijze en op één enkele plek worden gereguleerd. De bepalingen in de bijlage zijn 
fundamentele bestanddelen van de wetstekst en niet louter technische aspecten. 
Al dan niet gearomatiseerde appel-, peren- en honingwijn moeten op dezelfde manier worden 
behandeld als de andere in de lijst opgenomen alcoholhoudende dranken, maar zij blijven 
buiten de huidige formulering van de lijst.

Amendement 424
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Datum van minimale houdbaarheid en 
uiterste consumptiedatum

Datumaanduiding (‘Minimale 
houdbaarheid’ en ‘Uiterste 

consumptiedatum’)

Or. en



PE418.218v01-00 94/189 AM\762307NL.doc

NL

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld. Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.

Amendement 425
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk 
zijn en derhalve na korte tijd een 
onmiddellijk gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren, wordt de 
datum van minimale houdbaarheid 
vervangen door de uiterste 
consumptiedatum.

1. De datumaanduiding is de datum van 
minimale houdbaarheid of de uiterste 
consumptiedatum, en wordt vermeld 
overeenkomstig bijlage IX.

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld. Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.

Amendement 426
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk 
zijn en derhalve na korte tijd een 

1. Bij levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk 
zijn en derhalve na korte tijd een 
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onmiddellijk gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren, wordt de 
datum van minimale houdbaarheid 
vervangen door de uiterste 
consumptiedatum.

onmiddellijk gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren, wordt de 
datum van minimale houdbaarheid 
vervangen door de uiterste 
consumptiedatum en in het geval van vlees 
en pluimveeproducten, door de 
slachtdatum..

Or. en

Amendement 427
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Artikel 25
Datum van minimale houdbaarheid en 

uiterste consumptiedatum
Datum van minimale houdbaarheid en 

uiterste consumptiedatum

1. Bij levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk 
zijn en derhalve na korte tijd een 
onmiddellijk gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren, wordt de 
datum van minimale houdbaarheid 
vervangen door de uiterste 
consumptiedatum.

1. De datum van minimale houdbaarheid 
van een levensmiddel is de datum tot aan 
welke het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze wordt bewaard. Deze wordt 
vermeld overeenkomstig de leden 2 tot 5.

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
"ten minste houdbaar tot einde …" in de 
andere gevallen.

3. De wijze waarop de datum van 
minimale houdbaarheid, als bedoeld in 
punt 1, onder c), van bijlage IX, moet 
worden aangegeven, kan nader worden 
gespecificeerd volgens de in artikel 49, lid 
2, bedoelde procedure.

3. De in lid 2 bedoelde vermeldingen gaan 
vergezeld van:

- hetzij de datum zelf,
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- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Zo nodig worden deze gegevens gevolgd 
door de bewaarvoorschriften die moeten 
worden nageleefd om het product 
gedurende de gespecificeerde periode 
goed te houden.
4. De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.
Wanneer het evenwel gaat om 
levensmiddelen:
- met een houdbaarheid van minder dan 
drie maanden, kan worden volstaan met 
de vermelding van de dag en de maand,
- met een houdbaarheid van ten minste 
drie en ten hoogste achttien maanden, 
kan worden volstaan met de vermelding 
van de maand en het jaar,
- met een houdbaarheid van meer dan 
achttien maanden, kan worden volstaan 
met de vermelding van het jaar.
De wijze van aanduiding van de datum 
kan worden gespecificeerd 
overeenkomstig de procedure van artikel 
20, lid 2.
5. Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:
- verse vruchten en groenten, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan. Deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, appelwijn, perenwijn en 
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honingwijn, alle bovengenoemde 
producten al dan niet gearomatiseerd, en 
uit druiven of druivenmost vervaardigde 
dranken van de GN-codes 2206 00 91, 
2206 00 93 en 2206 00 99,
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
- alcoholvrije frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtennectars en 
alcoholhoudende dranken in aparte 
recipiënten van meer dan vijf liter, 
bestemd voor levering aan grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
- afzonderlijke porties consumptie-ijs.
(2) De uiterst gebruiksdatum wordt als 
volgt aangegeven:
a) de datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.

Or. en



PE418.218v01-00 98/189 AM\762307NL.doc

NL

Motivering

In de bepaling moeten minimale houdbaarheid en uiterste gebruiksdatum op begrijpelijke 
wijze en op één enkele plek worden gereguleerd.

Amendement 428
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

(2) De passende datum wordt als volgt
uitgedrukt:

A. DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID:
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
"Ten minste houdbaar tot einde …" in de 
andere gevallen.
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Zo nodig worden deze gegevens gevolgd 
door de bewaarvoorschriften die moeten 
worden nageleefd om het product 
gedurende de gespecificeerde periode 
goed te houden.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.
Wanneer het evenwel gaat om
levensmiddelen:
- met een houdbaarheid van minder dan 
drie maanden kan worden volstaan met de 
vermelding van de dag en de maand;
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- met een houdbaarheid van meer dan 
drie maar minder dan achttien maanden
kan worden volstaan met de vermelding 
van de maand en het jaar;
- met een houdbaarheid van meer dan 
achttien maanden kan worden volstaan 
met de vermelding van de vermelding van 
het jaar.
d) Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:
- verse groenten en fruit, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan. Deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, alsmede uit druiven of 
druivenmost vervaardigde dranken van de 
GN-codes 22060091, 22060093 en 
22060099,
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
- alcoholvrije frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtennectars en 
alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent in aparte recipiënten van 
meer dan vijf liter, bestemd voor levering 
aan grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
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- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
- afzonderlijke porties consumptie-ijs.
B. UITERSTE CONSUMPTIEDATUM
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd
d) Gedetailleerde regels voor de 
vermelding van de datum van minimale 
houdbaarheid overeenkomstig afdeling A, 
letter c) van dit lid kunnen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
49, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure.
C. DATUM VAN VERVAARDIGING
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "vervaardigd op";
b) De onder a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.

Or. de
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Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de bepalingen 
inzake de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, onder a) ter (nieuw).

Amendement 429
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum wordt als volgt
uitgedrukt:

A. DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID:

a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
"Ten minste houdbaar tot einde …" in de 
andere gevallen.
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Zo nodig worden deze gegevens gevolgd 
door de bewaarvoorschriften die moeten 
worden nageleefd om het product 
gedurende de gespecificeerde periode 
goed te houden
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd, in dezelfde taal als het 
etiket.
d) Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
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vereist voor:
- verse vruchten en groenten, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan. Deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, alsmede uit druiven of 
druivenmost vervaardigde dranken van de 
GN-codes 2206 00 91, 2206 00 93 en 
2206 00 99
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent
alcoholvrije frisdranken, vruchtensappen, 
vruchtennectars en alcoholhoudende 
dranken in aparte recipiënten van meer 
dan vijf liter, bestemd voor levering aan 
grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit aromastoffen en/of 
gekleurde suiker(s)
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
- afzonderlijke porties consumptie-ijs.
B. UITERSTE CONSUMPTIEDATUM
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de in acht te nemen 
bewaarvoorschriften.
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c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd, in dezelfde taal als het 
etiket.
d) De wijze waarop de datum van 
minimale houdbaarheid, als bedoeld in 
punt 1, onder c), van bijlage IX, moet 
worden aangegeven, kan nader worden 
gespecificeerd volgens de in artikel 49, lid 
2, bedoelde procedure.
C. DATUM VAN VERVAARDIGING
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "Datum van vervaardiging";
b) De vermelding overeenkomstig letter a) 
gaat vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats in de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd, in dezelfde taal als het 
etiket.

Or. hu

Motivering

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.
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Amendement 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX. De datum mag 
niet verborgen zijn en wordt duidelijk 
zichtbaar aangegeven.

Or. en

Motivering

Momenteel is de datum van minimale houdbaarheid vaak verborgen of moeilijk te vinden.

Amendement 431
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. Voor levensmiddelen die, indien zij niet 
op de juiste manier worden bewaard, na 
korte tijd een onmiddellijk risico kunnen 
vormen voor de menselijke gezondheid als 
gevolg van het groeien van 
ziekteverwekkende micro-organismen, 
wordt de uiterste consumptiedatum 
vermeld.

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld. Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.
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Amendement 432
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De uiterste gebruiksdatum is de 
datum tot aan welke het levensmiddel zijn 
specifieke eigenschappen behoudt, mits 
het op passende wijze wordt bewaard.

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld. Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.

Amendement 433
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Oorsprong en herkomst

1. Indien de oorsprong of herkomst wordt 
vermeld overeenkomstig artikel 9, lid 1, 
onder i), gelden de volgende bepalingen:
i) Indien vlees het kenmerkende 
ingrediënt (de kenmerkende ingrediënten) 
van een levensmiddel is (zijn) en het land 
of de landen van oorsprong of de plaats 
van herkomst van het levensmiddel niet 
hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van het 
levensmiddel, wordt (worden) ook het 
land (de landen) van oorsprong of de 
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plaats van herkomst van dat (die) 
vleesingrediënt(en) vermeld.
Indien het vlees afkomstig is uit twee of 
meer landen of plaatsen van herkomst, 
kan een lijst van landen of plaatsen van 
herkomst worden vermeld.
ii) Voor vers vlees, met uitzondering van 
uit derde landen afkomstig vlees van 
pluimvee, rund- en kalfsvlees, mag als 
land van oorsprong of plaats van 
herkomst alleen een enkele plaats worden 
vermeld als de dieren in hetzelfde land of 
op dezelfde plaats zijn geboren en 
gehouden. In andere gevallen wordt 
informatie verstrekt over elk van de 
verschillende plaatsen waar de dieren zijn 
geboren en gehouden.
2. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 1 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing..
3. Deze verordening laat de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving onverlet.

Or. en

Motivering

In het voorstel moet meer de nadruk liggen op levensmiddelencategorieën die voor de 
consument van bijzonder belang zijn dan op de primaire ingrediënten als zodanig. Voor de 
consument is de plaats waar een dier geboren en gehouden is, belangrijker dan de plaats 
waar het geslacht is. Ook zijn er extra moeilijkheden op het punt van de spreiding van 
slachthuizen, en dat zou de bevordering van regionale producten hinderen.
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Amendement 434
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gebruiksaanwijzing van een 
levensmiddel moet zodanig zijn aangeduid 
dat het levensmiddel op de juiste wijze kan 
worden gebruikt.

1. De gebruiksaanwijzing van een 
levensmiddel moet zodanig zijn aangeduid 
dat het levensmiddel op de juiste wijze kan 
worden gebruikt. Waar nodig worden 
instructies vermeld voor de koelings- en 
bewaaromstandigheden en over de 
houdbaarheid na opening van de 
verpakking.

Or. de

Amendement 435
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar nodig worden ook instructies 
vermeld voor de vereiste 
bewaartemperatuur en gebruikswijze na 
opening van de verpakking.

Or. en

Amendement 436
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar nodig worden ook instructies 
vermeld voor de vereiste 
bewaartemperatuur en gebruikswijze na 
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opening van de verpakking.

Or. en

Amendement 437
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar nodig worden ook instructies 
vermeld voor de vereiste 
bewaartemperatuur en gebruikswijze na 
opening van de verpakking.

Or. en

Motivering

Voor de veiligheid en/of kwaliteit van een product is het onder meer van belang te weten of 
het na opening op een bepaalde temperatuur moet worden bewaard of behandeld. 

Amendement 438
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op het etiket wordt ook de totale 
hoeveelheid zuivere alcohol in gram per 
100 ml of per eenheid vermeld.

Or. en

Motivering

Deze informatie alleen is van weinig nut voor de consument om zicht te hebben op zijn 
alcoholconsumptie. Om het makkelijker te maken bij te houden hoeveel alcohol men gebruikt 
en zich te houden aan gezondheidsadvies en aanwijzingen voor risicolaag drinken, moet op 
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het etiket ook de totale hoeveelheid zuivere alcohol in gram per 100 ml of per eenheid worden 
vermeld. 

Amendement 439
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op het etiket wordt ook de totale 
hoeveelheid zuivere alcohol in gram per 
100 ml of per eenheid vermeld.

Or. fi

Amendement 440
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. a) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de voorzijde 
van de verpakking” genoemd) omvat:

a) de energetische waarde; de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout.

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. b) In aanvulling op de lijst van 
nutriënten op de voorzijde van de 
verpakking, de verplichte 
voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking” genoemd) 
omvat het volgende:
a) de energetische waarde;
b) de hoeveelheden eiwitten;
c) de hoeveelheden koolhydraten;
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e) de hoeveelheden vezels;
h) de hoeveelheden transvetzuren.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat de consument beperkte informatie op de voorzijde van de 
verpakking wenst; deze informatie moet worden beperkt tot vier nutriënten, te weten vet, 
verzadigd vet, zout en suiker. De consument wil daarentegen een volledigere 
voedingswaardedeclaratie op de achterzijde,die negen nutriënten omvat die van belang zijn 
voor wie gezond wil eten. De verplichte voedingswaardedeclaratie dient derhalve uit twee 
delen te bestaan: beperkte informatie op de voorzijde, met uitleg, en een meer volledige tabel 
op de achterzijde.
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Amendement 441
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

(b) de hoeveelheden vetten, transvetzuren, 
verzadigde vetzuren, , koolhydraten met 
een specifieke verwijzing naar suikers, en 
zout.

Or. es

Motivering

De consumenten dringen sterk aan op informatie over de vraag of het voedsel dat zij eten, 
transvetzuren bevat. Volgens het voorstel van de Commissie hoeft dit nutriënt slechts op 
vrijwillige basis te worden vermeld. Het amendement heeft tot doel de transvetzuren op te 
nemen in de verplichte voedingswaardedeclaratie.

Amendement 442
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten, 
suikers, vetten, verzadigde vetzuren, vezels 
en natrium.

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat ook die nutriënten vermeld die vroeger deel uitmaakten van de 
voedingswaarde-etikettering. In alle voedingsadviezen moet worden verwezen naar de 
macronutriënten, aangezien de consumenten gewend zijn aan deze soort vermelding en deze 
hebben leren lezen.
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Amendement 443
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

(1) De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

a) de energetische waarde; a) de energetische waarde;

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten
en vetten.

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat ook die nutriënten vermeld die vroeger deel uitmaakten van de 
voedingswaarde-etikettering. In alle voedingsadviezen moet worden verwezen naar de 
macronutriënten, aangezien de consumenten gewend zijn aan deze soort  vermelding en deze 
hebben leren lezen.

Amendement 444
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

a) de energetische waarde; a) de energetische waarde;

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten
en vetten.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
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artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden indien noodzakelijk vastgesteld 
volgens de volgende procedures:

-a) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, overeenkomstig de in artikel 
113, lid 1, van die verordening bedoelde 
procedure;
-b) met betrekking tot de gedistilleerde 
dranken als bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken, 
overeenkomstig de in artikel 25, lid 2 van 
die verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure;
-c) met betrekking tot andere 
alcoholhoudende dranken, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Or. fr

Motivering

De energetische waarde en de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten zijn opgenomen 
in de voedingswaarde-etikettering voor de huidige groep 1 (energie, eiwitten, koolhydraten, 
vetten) van de richtlijn inzake de etikettering van levensmiddelen (90/496/EEG).  Dit is een 
feitelijk etiket, dat de volledige samenstelling van een levensmiddel en de energiewaarde 
ervan aangeeft. De door de Commissie voorgestelde etikettering is verwarrend en zorgt er 
niet voor dat een consument die niet deskundig is op het gebied van de voedingsleer relevante 
en begrijpelijke informatie krijgt. Bovendien moeten de procedures met betrekking tot wijn in 
specifieke verordeningen worden behandeld.

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, en natrium of zout.

Or. en

Motivering

Energie, suiker, vet en natrium (zout) zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld 
tot de belangrijkste voedingsstoffen qua volksgezondheid voor de gehele bevolking.

Amendement 446
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. a) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de voorzijde 
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de verpakking” genoemd) omvat:
a) de energetische waarde; i) de energetische waarde;

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

ii) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout in het 
levensmiddel.
1. b) De voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking” genoemd) 
omvat de hoeveelheden van de in lid 1, 
onder a) genoemde nutriënten, alsook het 
volgende:
a) de hoeveelheden eiwitten;
b) de hoeveelheden koolhydraten;
c) de hoeveelheden vezels;
d) de hoeveelheden transvetzuren.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op wijn op en kan dit 
verslag vergezeld laten gaan van een 
voorstel voor specifieke maatregelen tot 
vaststelling van de voorschriften voor een 
verplichte voedingswaardedeclaratie voor 
wijn. Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat met het hoofdgezichtsveld de voorzijde wordt bedoeld. Het 
zorgt er tevens voor dat de verplichte voedingswaardedeclaratie uit twee delen bestaat: een 
beperkte informatie op de voorzijde (energetische waarde en vier nutriënten) en een meer 
volledige declaratie op de achterzijde (acht nutriënten plus energetische waarde).

Amendement 447
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, en natrium of zout.

Or. en

Motivering

Energie, suiker, vet, verzadigd vet en natrium (zout) zijn door de 
Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld tot de belangrijkste voedingsstoffen qua 
volksgezondheid voor de gehele bevolking.

Amendement 448
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden vetten, eiwitten en 
koolhydraten

Or. en
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Motivering

Een overdaad aan voedingsfeiten is niet nuttig voor de consument. Energetische waarde, 
vetten en koolhydraten zijn de relevante factoren voor een evenwichtig dieet en moeten 
derhalve deel uitmaken van de verplichte basisinformatie over de voedingswaarden op 
levensmiddelen.

Amendement 449
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, vetten, 
verzadigde vetzuren, transvetzuren, 
koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en natrium in zout 
en additieven.

Or. fi

Motivering

In sommige productcategorieën kunnen additieven een aanzienlijke hoeveelheid natrium 
bevatten. Zo wordt in de criteria voor het gebruik van het Finse hartsymbool, waarmee wordt 
aangegeven welke levensmiddelen het hart gezond helpen houden, ook rekening gehouden 
met natrium in additieven.

Amendement 450
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, en natrium of zout.

Or. en
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Motivering

Energie, suiker, vet, verzadigd vet en natrium (zout) zijn door de 
Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld tot de belangrijkste voedingsstoffen qua 
volksgezondheid voor de gehele bevolking.

Amendement 451
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, en natrium of zout.

Or. en

Motivering

Energie, suiker, vet, verzadigd vet en natrium (zout) zijn door de 
Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld tot de belangrijkste voedingsstoffen qua 
volksgezondheid voor de gehele bevolking.

Amendement 452
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, vetten, 
verzadigde vetzuren, transvetzuren, 
koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

Or. en
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Motivering

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Amendement 453
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. a) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de voorzijde 
van de verpakking” genoemd) omvat:

a) de energetische waarde; de energetische waarde en de 
hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, 
suikers en zout.

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. b) De voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking” genoemd) 
omvat de hoeveelheden van de in lid 1, 
onder a) genoemde nutriënten, alsook het 
volgende:
a) de hoeveelheden vetten;
b) de hoeveelheden eiwitten;
c) de hoeveelheden koolhydraten;
e) de hoeveelheden vezels;
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h) de hoeveelheden transvetzuren.
Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Etikettering moet verplicht zijn op de voorzijde en de achterzijde van de verpakking met vier 
elementen op de voorzijde: energetische waarde, verzadigde vetzuren, suiker en zout en de 
grote 8 plus de transvetzuren op de achterzijde van de verpakking. 

Aangezien de declaratie van de transvetzuren, vezels en eiwitten op de achterzijde van de 
verpakking verplicht is, moeten deze niet worden opgenomen in deze lijst van lid 2.
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Amendement 454
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, en natrium of zout.

Or. de

Motivering

Alleen de voedingsinformatie die het belangrijkst is voor de volksgezondheid moet verplicht 
op het etiket worden vermeld.

Amendement 455
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. a) De verplichte 
voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de voorzijde 
van de verpakking” genoemd) omvat:
de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers, zout en energie in het 
levensmiddel.
1. b) De voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking (hierna 
“voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking” genoemd) 
omvat de hoeveelheden van de in lid 1 a) 
genoemde nutriënten, alsook het 
volgende:

a) de energetische waarde;
b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
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vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten;
c) de hoeveelheden koolhydraten;
e) de hoeveelheden vezels;
h) de hoeveelheden transvetzuren.
Alleen nutirënten die in significante mate 
in het product aanwezig zijn, moeten 
worden vermeld.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Etikettering mag nooit misleidend zijn. Nutriënten vermelden die niet in het product aanwezig 
zijn, kan misleidend zijn. Coca Cola bijvoorbeeld zou een gunstig product zijn voor wat 
betreft vetten en zout. Daarom moeten alleen nutriënten die in een product aanwezig zijn op 
het etiket worden vermeld.
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Amendement 456
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het 
volgende (hierna "verplichte 
voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. De voedingswaarde-etikettering omvat 
het volgende (hierna "voedingswaarde-
etikettering") genoemd:

a) de energetische waarde; a) de energetische waarde (calorische 
waarde);

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten 
en vetten.

Or. de

Motivering

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendement 457
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, vetten, 
verzadigde vetzuren, koolhydraten met een 
specifieke verwijzing naar suikers, en zout.
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Or. de

Motivering

Eiwit moet als vitaal belangrijke voedingsstof in de voedingswaardedeclaratie genoemd 
worden.

Amendement 458
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en natrium.

Or. en

Motivering

Zout (natriumchloride) is niet de enige bron van natrium in het dieet. Afgezien van 
natriumchloride zijn er nog vele andere natriumzouten (bij voorbeeld: natriumglutamaat of  
natriumcarbonaat). Met de vermelding "natrium uit zout" zou slechts een minimaal deel van 
de werkelijke inhoud worden genoemd, zodat er geen juiste informatie wordt gegeven. 

Amendement 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers, zout, koolhydraten, 
eiwitten en kunstmatige en natuurlijke 
transvetzuren.

Or. en
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Motivering

De hoeveelheid eiwitten en transvetzuren is belangrijke informatie voor de consumenten en 
moet daarom op het etiket worden vermeld. Er moet ook een onderscheid worden gemaakt 
tussen kunstmatige transvetzuren, aangezien het gehalte van kunstmatige transvetzuren door 
de producenten kan worden beïnvloed.

Amendement 460
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten
en vetten.

Or. en

Amendement 461
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 

Dit lid is niet van toepassing op 
alcoholhoudende dranken. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
verstrekking van informatie over de 
voedingswaarde voor deze producten. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Als wijn, bier en gedistilleerde dranken worden vrijgesteld en andere alcoholische dranken 
niet, wordt harmonisatie in de industrie onmogelijk. Dan zouden bepaalde producten worden 
bevoordeeld en andere gediscrimineerd. Daardoor zouden de concurrentieverhoudingen 
worden verstoord en zou de consument worden misleid voor wat betreft de respectieve 
ingrediënten van verschillende producten.

Amendement 462
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 

Voor alcoholhoudende dranken moet in 
de verplichte voedingswaarde-etikettering 
de energetische waarde en de hoeveelheid 
koolhydraten worden vermeld.  
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voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fi

Motivering

In sommige productcategorieën kunnen additieven een aanzienlijke hoeveelheid natrium 
bevatten. Zo wordt in de criteria voor het gebruik van het Finse hartsymbool, waarmee wordt 
aangegeven welke levensmiddelen het hart gezond helpen houden, ook rekening gehouden 
met natrium in additieven.

Amendement 463
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor een verplichte 

In het geval van alcoholhoudende 
dranken, bestaat de verplichte 
voedingswaardedeclaratie uit de 
vermelding van de energetische waarde en 
de hoeveelheid koolhydraten
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voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 464
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, 
wijnbouwproducten, als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad en in Verordening (EG) nr. 
1601/1991 van de Raad, vruchtenbier, bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en op andere 
alcoholhoudende dranken. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholhoudende dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholhoudende dranken niet 
voor. 

Amendement 465
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 

Dit lid is niet van toepassing op wijn en 
wijnproducten, als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1601/1991 
van de Raad, en bier en gedistilleerde 
drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
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regelgevingsprocedure met toetsing. aan te vullen, worden zo nodig vastgesteld 
volgens onderstaande procedures:

i) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, overeenkomstig de in artikel 
113, lid 1, van die verordening bedoelde 
procedure;
ii) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13, van die verordening bedoelde 
procedure;
iii) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de 
Raad, overeenkomstig de in artikel X van 
die verordening bedoelde procedure;
iv) met betrekking tot andere 
alcoholhoudende dranken, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De definitie van het toepassingsgebied van de vrijstellingen voor wijnen dient te worden 
gewijzigd om te waarborgen dat alle wijnbouwproducten als omschreven en geregeld bij 
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Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad worden vrijgesteld van de verplichting om de 
ingrediënten te vermelden en de voedingswaarde te declareren. Wijnproducten worden 
gedefinieerd en geregeld in Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 betreffende gearomatiseerde wijnen en andere producten op basis van 
wijn.

Amendement 466
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent hoeven enkel aan 
lid 1 letter a) van dit artikel te voldoen. De 
Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening]
een verslag over de toepassing van dit lid 
op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten.

Or. en
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Motivering

Uit bevraging van het publiek  blijkt dat er weinig steun is voor volledige voedingswaarde-
etikettering op alcoholische dranken, maar er is wel een algemene consensus dat het nuttig 
zou zijn voor de consumenten als de energiewaarden worden aangegeven. Om te zorgen voor 
gelijke concurrentievoorwaarden moeten alle alcoholische dranken gelijk worden behandeld 
zodat verstoring van  de mededinging wordt voorkomen.

Amendement 467
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn en 
wijnbouwproducten, als omschreven in de 
Verordeningen (EG) nr. 479/2008 en 
(EEG) nr. 1601/1991 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden waar nodig
vastgesteld volgens de onderstaande 
procedures:
(i) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
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gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt(1), de in artikel 113, lid 1, van 
bedoelde verordening bepaalde 
procedure;
(ii) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten (2), de in artikel 13, 
van bedoelde verordening bepaalde 
procedure;
(iii) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de 
Raad, de in artikel X van bedoelde 
verordening bepaalde procedure;
(iv) voor andere alcoholhoudende 
dranken de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 

In het geval van alcoholhoudende 
dranken, omvat de verplichte 
voedingswaardedeclaratie de 
energiewaarde en de hoeveelheid 
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artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

koolhydraten

Or. en

Motivering

Er zijn speciale regels vereist voor alle alcoholische dranken aangezien de consumenten 
geïnformeerd moeten zijn over de hoeveelheid en de kwaliteit van de belangrijkste nutriënten 
in deze dranken, zoals koolhydraten en de totale hoeveelheid energie.

Amendement 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 

Schrappen
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Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Aangezien deze verordening een hoog niveau van gezondheid van de consumenten beoogt, is 
het onbegrijpelijk waarom precies alcoholische dranken bevoordeeld zouden moeten worden 
en vrijgesteld worden van de etiketteringsverplichtingen.

Amendement 470
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

(a) transvetzuren;
(b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; (a) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;
(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (b) meervoudig onverzadigde vetzuren;
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(d) polyolen; (c) polyolen;
(e) zetmeel; (d) zetmeel;

(f) vezels;
(g) eiwitten;
(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

(e) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

Or. en

Motivering

Etikettering moet verplicht zijn op de voorkant en de achterkant van de verpakking met vier 
elementen op de voorkant: energiewaarde, verzadigde vetzuren, suiker en zout en de "big8" 
plus de transvetzuren op de achterkant van de verpakking. 

Aangezien de declaratie van de transvetzuren, vezels en eiwitten op de achterkant van de 
verpakking verplicht is, moeten deze niet worden opgenomen in de lijst van lid twee.

Amendement 471
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

(2) De voedingswaarde-etikettering mag 
aanvullend ook de hoeveelheden van een 
of meer van de volgende nutriënten of 
ingrediënten van deze of de in lid 1 
genoemde groepen nutriënten omvatten:

a) transvetzuren; a) - transvetzuren

a bis) verzadigde vetzuren
b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;
c) meervoudig onverzadigde vetzuren; c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

d) polyolen;
d bis) polyolen;
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e) zetmeel; e) zetmeel;
f) vezels; f) vezels;

f bis)  suikers;
f ter) natrium;
f quater)  cholesterol;

g) eiwitten;

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h bis) andere stoffen als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 1925/2006.

Or. de

Motivering

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.
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Amendement 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

a) transvetzuren; a) enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren;

(b) enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren;

(b) meervoudig onverzadigde vetzuren;

(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (c) polyolen;

(d) polyolen; (d) zetmeel;
(e) zetmeel; (e) vezels;

(f) vezels; (f) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

(g) eiwitten;
(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

Or. en

Motivering

De hoeveelheid eiwitten en transvetzuren is belangrijke informatie voor de consumenten en 
moet daarom op het etiket worden vermeld. Er moet ook een onderscheid worden gemaakt 
tussen kunstmatige en natuurlijke transvetzuren, aangezien de hoeveelheid kunstmatige 
transvetzuren door de producenten kan worden beïnvloed.
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Amendement 473
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

(2) De voedingswaardedeclaratie mag 
aanvullend ook de hoeveelheden van een 
of meer van de volgende nutriënten 
omvatten:

a) transvetzuren; a) transvetzuren
b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren; c) meervoudig onverzadigde vetzuren;
d) polyolen; d) polyolen;

d bis)  cholesterol;
e) zetmeel; e) zetmeel;

f) vezels;
g) eiwitten;
h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn;

h bis) andere stoffen als omschreven in 
deel A van Bijlage XIII; en bestanddelen 
van deze nutriënten. 

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat ook die nutriënten vermeld worden die tot nu toe deel uitmaakten van de 
voedingswaarde-etikettering.
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Amendement 474
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

(2) De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

a) transvetzuren; a) transvetzuren;

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren; c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

c bis) cholesterol; 

d) polyolen; d) polyolen;

e) zetmeel; e) zetmeel;

f) vezels; f) vezels;

g) eiwitten; g) eiwitten;

g bis) koolhydraten, 

g ter) natrium;

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h bis) andere stoffen als omschreven in 
deel A van Bijlage XIII;

Or. de

Motivering

Voedingsproducenten moeten de mogelijkheid hebben bijkomende nutriënten en stoffen in de 
voedingswaardedeclaratie te vermelden indien zij dit wensen. Eveneens moet het amendement 
op artikel 29, lid 1 toegelicht worden. 
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Amendement 475
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

(2) De voedingswaardedeclaratie mag 
aanvullend ook de hoeveelheden van een 
of meer van de volgende nutriënten 
omvatten:

a) transvetzuren; a) verzadigde vetzuren;

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren; c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

c bis) transvetzuren;
c ter) cholesterol;
c quater) suikers;

d) polyolen; d) polyolen;

e) zetmeel; e) zetmeel;

f) vezels; f) vezels;

g) eiwitten; g) natrium;

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn;

h bis) andere stoffen als omschreven in 
deel A van Bijlage XIII, en bestanddelen 
van deze nutriënten. 

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat ook die nutriënten vermeld die tot nu toedeel  uitmaakten van de 
voedingswaarde-etikettering. In alle voedingsadviezen moet worden verwezen naar de 
macronutriënten, aangezien de consumenten gewend zijn aan dergelijke vermeldingen en deze 
hebben "leren lezen".
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Amendement 476
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

a) transvetzuren;
(b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; a) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;
(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (b) meervoudig onverzadigde vetzuren;

(d) polyolen; (c) polyolen;
(e) zetmeel; (d) zetmeel;

(f) vezels;
(g) eiwitten;
(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

(e) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

Or. en

Motivering

Transvetzuren, vezels en eiwitten moeten worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie op de achterkant van de verpakking en moeten dan ook uit deze 
lijst worden geschrapt.

Amendement 477
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook 
de hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten omvatten:



AM\762307NL.doc 143/189 PE418.218v01-00

NL

a) transvetzuren;
(b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; a) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (b) meervoudig onverzadigde vetzuren;
(d) polyolen; (c) polyolen;

(e) zetmeel; (d) zetmeel;

(f) vezels;
(g) eiwitten;
(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

(e) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

Or. en

Motivering

Transvetzuren, vezels en eiwitten zijn belangrijke nutriënten die moeten worden opgenomen 
in de verplichte voedingswaardedeclaratie op de achterkant van de verpakking.

Amendement 478
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transvetzuren; Schrappen

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement van dezelfde indiener op artikel 29, lid 1, onder b) 
om transvetzuren verplicht op te nemen in de verplichte voedingswaardedeclaratie, moeten 
transvetzuren geschrapt worden uit artikel 29, lid 1.
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Amendement 479
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transvetzuren; Schrappen

Or. es

Motivering

De consumenten willen graag weten of het voedsel dat zij eten, transvetzuren bevat. Volgens 
het voorstel van de Commissie moet dit nutriënt slechts op vrijwillige basis worden vermeld. 
Het amendement streeft ernaar de transvetzuren op te nemen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie.

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) koolhydraten

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 29, lid 1.
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Amendement 481
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) koolhydraten, 

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 29, lid 1.

Amendement 482
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) koolhydraten,

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 29, lid 1.

Amendement 483
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letters g bis (nieuw) - g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) cholesterol;
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(g ter) natrium;

Or. en

Motivering

Om de lijst van voedingsstoffen die op vrijwillige basis op het etiket zou kunnen worden 
geplaatst, vollediger te maken.

Amendement 484
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 - letter (g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) eiwitten Schrappen

Or. de

Motivering

Eiwitten werden in artikel 29, lid 1, letter b) ingevoegd.

Amendement 485
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De declaratie van de hoeveelheid 
stoffen die behoren tot of bestanddelen zijn 
van een van de in lid 2 bedoelde 
categorieën nutriënten is vereist wanneer 
een voedings- en/of gezondheidsclaim 
wordt gemaakt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. de
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Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 486
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De declaratie van de hoeveelheid stoffen 
die behoren tot of bestanddelen zijn van 
een van de in lid 2 bedoelde categorieën 
nutriënten is vereist wanneer een voedings-
en/of gezondheidsclaim wordt gemaakt.

3. De declaratie van de hoeveelheid van 
deze stoffen die behoren tot of 
bestanddelen zijn van een van de in lid 2 
bedoelde categorieën nutriënten is vereist 
wanneer een voedings- en/of 
gezondheidsclaim in verband met deze 
stoffen wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de tekst.

Amendement 487
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lijsten in de leden 1 en 2 kunnen 
door de Commissie worden gewijzigd. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Wijziging van de lijst van nutriënten zal ingrijpende gevolgen hebben en moet dus aan de 
wetgever worden overgelaten.

Amendement 488
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan omrekeningsfactoren 
voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vermelde vitaminen en mineralen 
vaststellen en in bijlage XII opnemen om 
hun gehalte in levensmiddelen 
nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt
omrekeningsfactoren vast voor de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vermelde 
vitaminen en mineralen en neemt deze op
in bijlage XII om hun gehalte in 
levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen 
berekenen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Verschillende vitamines, zoals vitamines A en E, komen voor in verschillende chemische 
vormen, die zorgen voor een verschillende fysiologische activiteit in het menselijk lichaam.  
Om betrouwbare informatie te verstrekken moet met deze verschillen rekening worden 
gehouden door omrekeningsfactoren vast te stellen.

Amendement 489
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan omrekeningsfactoren 2. De Commissie stelt
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voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vermelde vitaminen en mineralen 
vaststellen en in bijlage XII opnemen om 
hun gehalte in levensmiddelen 
nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

omrekeningsfactoren   vast voor de in punt 
1 van deel A van bijlage XI vermelde 
vitaminen en mineralen en neemt deze op 
in bijlage XII om hun gehalte in 
levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen 
berekenen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat vitaminen en mineralen overeenkomstig eenvormige conversiefactoren 
berekend worden.

Amendement 490
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan omrekeningsfactoren 
voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vermelde vitaminen en mineralen 
vaststellen en in bijlage XII opnemen om 
hun gehalte in levensmiddelen 
nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt
omrekeningsfactoren vast voor de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vermelde 
vitaminen en mineralen en neemt deze op 
in bijlage XII om hun gehalte in 
levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen 
berekenen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Verschillende vitamines, zoals vitamines A en E, komen voor in verschillende chemische 



PE418.218v01-00 150/189 AM\762307NL.doc

NL

vormen, die kunnen zorgen voor een verschillende fysiologische activiteit in het menselijk 
lichaam.  Om betrouwbare informatie te verstrekken moet met deze verschillen rekening 
worden gehouden door omrekeningsfactoren vast te stellen.

Amendement 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan omrekeningsfactoren 
voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vermelde vitaminen en mineralen 
vaststellen en in bijlage XII opnemen om 
hun gehalte in levensmiddelen 
nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt
omrekeningsfactoren vast voor de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vermelde 
vitaminen en mineralen en neemt deze op 
in bijlage XII om hun gehalte in 
levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen 
berekenen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Verschillende vitamines, zoals vitamines A en E, komen voor in verschillende chemische 
vormen, die kunnen zorgen voor een verschillende fysiologische activiteit in het menselijk 
lichaam.  Om betrouwbare informatie te verstrekken moet met deze verschillen rekening 
worden gehouden door omrekeningsfactoren vast te stellen.

Amendement 492
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gedeclareerde waarden zijn, 
naargelang het geval, gemiddelde waarden 

4. De gedeclareerde waarden zijn, 
naargelang het geval, gemiddelde waarden 
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die zijn gebaseerd op: aan het eind van de datum van minimale 
houdbaarheid, rekening houdend met 
geëigende toleranties, die zijn gebaseerd 
op:

a) de analyse van het levensmiddel door de 
fabrikant; of

a) de analyse van het levensmiddel door de 
fabrikant; of

b) een berekening op basis van de bekende 
of effectieve gemiddelde waarde van de 
verwerkte ingrediënten; of

b) een berekening op basis van de bekende 
of effectieve gemiddelde waarde van de 
verwerkte ingrediënten; of

c) een berekening aan de hand van 
algemeen vaststaande en aanvaarde 
gegevens.

c) een berekening aan de hand van 
algemeen vaststaande en aanvaarde 
gegevens.

De uitvoeringsvoorschriften voor de 
declaratie van de energie en de nutriënten 
wat betreft de nauwkeurigheid van de 
gedeclareerde waarden, zoals de 
verschillen tussen de gedeclareerde 
waarden en die welke bij officiële 
controles worden geconstateerd, kunnen
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 49, lid 2.

De uitvoeringsvoorschriften voor de 
declaratie van de energie en de nutriënten 
wat betreft de nauwkeurigheid van de 
gedeclareerde waarden, zoals de 
verschillen tussen de gedeclareerde 
waarden en die welke bij officiële 
controles worden geconstateerd, worden 
na een advies van de Autoriteit bij de 
inwerkingtreding van de verordening 
vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 49, lid 2.

Or. de

Motivering

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit eines Produktes auf 
natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Amendement 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsvoorschriften voor de 
declaratie van de energie en de nutriënten 
wat betreft de nauwkeurigheid van de 
gedeclareerde waarden, zoals de 
verschillen tussen de gedeclareerde 
waarden en die welke bij officiële 
controles worden geconstateerd, kunnen 
worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 49, lid 3.

De uitvoeringsvoorschriften voor de 
declaratie van de energie en de nutriënten 
wat betreft de nauwkeurigheid van de 
gedeclareerde waarden, zoals de 
verschillen tussen de gedeclareerde 
waarden en die welke bij officiële 
controles worden geconstateerd, kunnen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

De vaststelling van het toegestane niveau van verschillen tussen de gedeclareerde waarden en 
die welke bij officiële controles worden geconstateerd, zal cruciaal zijn voor de toepassing 
van de verordening en moet dus worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Amendement 494
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31

Uitdrukkingsvormen

Artikel 31

Uitdrukkingsvormen
1. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in 
artikel 29, leden 1 en 2, worden uitgedrukt 
onder gebruikmaking van de in deel A van 
bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

1. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, worden uitgedrukt onder 
gebruikmaking van de in deel A van 
bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
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als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en per portie. In voorkomend geval wordt 
de hoeveelheid per portie uitgedrukt 
overeenkomstig artikel 32, lid 3.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid 1 bis genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje en rood geven aan of een 
voedingsmiddel  een lage, gemiddelde of 
hoge hoeveelheid van deze nutriënten 
bevat. Deze informatie wordt medegedeeld 
per 100 g of per 100 ml. De definitie van 
de referentiewaarden voor een hoge, 
gemiddelde en lage hoeveelheid van deze 
nutriënten wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen dat de kleuren rood, oranje en groen gebruikt worden om aan te geven of een 
voedingsmiddel een hoog, gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De 
definitie van de referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via 
een onafhankelijk wetenschappelijk advies van de EFSA.
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Amendement 495
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in 
artikel 29, leden 1 en 2, worden uitgedrukt 
onder gebruikmaking van de in deel A van 
bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

1. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, worden uitgedrukt onder 
gebruikmaking van de in deel A van 
bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en per portie. In voorkomend geval wordt 
de hoeveelheid per portie uitgedrukt 
overeenkomstig artikel 32, lid 3.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid 1 onder a) genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje en rood geven aan of een 
voedingsmiddel geringe, middelmatige of 
grote hoeveelheden van deze nutriënten 
bevat. Deze informatie wordt medegedeeld 
per 100 g of per 100 ml. De definitie van 
de referentiewaarden voor een hoge, 
gemiddelde en lage hoeveelheid van deze 
nutriënten wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, wordt gepresenteerd 
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overeenkomstig deel B van bijlage XIII. overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

Or. en

Amendement 496
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en per portie. In voorkomend geval wordt 
de hoeveelheid per portie uitgedrukt 
overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3.

Or. en

Motivering

De hoeveelheid energie en nutriënten in een product moet altijd per 100 g of per 100 ml 
worden uitgedrukt om te voorkomen dat de consument misleid wordt en om eenvoudige 
productvergelijking mogelijk te maken.  Tegelijk moet ook op de achterkant van de 
verpakkinginformatie per portie worden gegeven.

Amendement 497
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en per portie. In voorkomend geval wordt 
de hoeveelheid per portie uitgedrukt 
overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3.
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Or. en

Motivering

Zo is het eenvoudig om producten te vergelijken die anders moeilijk vergelijkbaar zouden zijn 
wegens de  manier waarop de voedingswaarde-informatie wordt gegeven.

Amendement 498
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100g of per 100ml. In 
aanvulling daarop kan de hoeveelheid 
energie en nutriënten per portie worden 
aangegeven.

Or. en

Motivering

Brengt de Nederlandse versie van amendement 101 in overeenstemming met de 
oorspronkelijk Duitse versie van het ontwerpverslag van Dr. Sommer.

Amendement 499
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml, overeenkomstig de 
meeteenheid van de nettohoeveelheid, per 
portie.
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Or. de

Motivering

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendement 500
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en in aanvulling daarop, per 
nettohoeveelheid van het voedingsmiddel. 

Or. de

Motivering

Verwijzen naar 100 g of 100 ml bij de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten in 
de voeding maakt het mogelijk levensmiddelen onderling te vergelijken en helpt zo de 
consumenten bij het besluit over hun aankopen. Het mag dan ook niet toegestaan worden om 
deze informatie achterwege te laten. De informatie moet ook de hoeveelheid energie of 
nutriënten aangeven die consumenten binnenkrijgen wanneer zij het volledige 
voedingsproduct consumeren.
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Amendement 501
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
de ingrediënten daarvan, als bedoeld in lid 
1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 
ml. De hoeveelheden kunnen voorts per 
portie worden uitgedrukt.

Or. en

Motivering

Opdat consumenten verschillende levensmiddelen van dezelfde categorie met elkaar kunnen 
vergelijken – ongeacht de grootte en de inhoud van de verpakking – is het absoluut 
noodzakelijk dat de hoeveelheid energie en nutriënten altijd per 100 g of per 100 ml wordt 
gedeclareerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn de hoeveelheden per portie uit te drukken, 
indien de producent dit wenst. 

Amendement 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml 
en per portie als het levensmiddel als 
afzonderlijke portie is voorverpakt.

Or. en

Motivering

Indien er duidelijk een portieverpakking is (bijvoorbeeld voor yoghurt, snoep, enz.) moet de 
declaratie van energie en nutriënten ook betrekking hebben op de portiegrootte, aangezien dit 
gemakkelijker te begrijpen is voor de consumenten. Zie ook het amendement op artikel 32.
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Amendement 503
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml. De hoeveelheid 
energie en nutriënten kan voorts per 
portie worden uitgedrukt.

Or. en

Motivering

Brengt de Nederlandse versie van amendement 101 in overeenstemming met de 
oorspronkelijk Duitse versie van het ontwerpverslag van Dr. Sommer.

Amendement 504
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml. De hoeveelheid 
energie en nutriënten kan voorts per 
portie worden uitgedrukt.

Or. en

Motivering

Brengt de Nederlandse versie van amendement 101 in overeenstemming met de 
oorspronkelijk Duitse versie van het ontwerpverslag van Dr. Sommer.
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Amendement 505
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
kan worden uitgedrukt als percentage van 
de in deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per 100 g, per 100 ml of 
per portie. Ook de eventuele declaratie van 
de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar dagelijkse hoeveelheden moet vrijwillig blijven om de KMO's niet al te 
veel te belasten.  Daarentegen moeten de referentie-innames zoals vastgesteld in deel B van 
Bijlage XI deel blijven uitmaken van deze verordening met het oog op samenhang, zowel voor 
de consumenten en producenten.

Het is voor de consumenten veel relevanter als er informatie wordt verstrekt over referentie-
innames per portie, terwijl een informatie per 100g/100 ml zowel zinloos als misleidend kan 
zijn. Bovendien maakt het verstrekken van informatie per 100 g/100 ml het veel ingewikkelder 
voor de consumenten om hun effectieve innames te berekenen en zodoende te zorgen voor een 
gezonde en evenwichtige voeding.

Amendement 506
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 

3. De verplichte voedingswaarde-
etikettering kan, naargelang het geval,
worden uitgedrukt als percentage van de in 
deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per 100 g, per 100 ml of 
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declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

per portie. Ook de eventuele declaratie van 
de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Or. de

Motivering

Een bindende ADH-vermelding is in tegenspraak met de vrijwillige aard van het ADH-
initiatief en moet dus worden afgewezen. De ADH-vermelding wordt momenteel door de 
Europese levensmiddelenindustrie per levensmiddel omgezet en aan de consument 
gepresenteerd. Vermelding als percentage van de dagelijkse referentie-innamen kan voor 
sommige consumenten nuttig zijn, maar dient niet verplicht te zijn.

Amendement 507
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid 1 onder a) genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje en rood geven aan of een 
voedingsmiddel geringe, middelmatige of 
grote hoeveelheden van deze nutriënten 
bevat. Deze informatie wordt medegedeeld 
per 100 g of per 100 ml. De definitie van 
de referentiewaarden voor een hoge, 
gemiddelde en lage hoeveelheid van deze 
nutriënten wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.  Ook 
de eventuele declaratie van de vitaminen 
en mineralen wordt uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames.



PE418.218v01-00 162/189 AM\762307NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen dat de kleuren rood, oranje en groen gebruikt worden om aan te geven of een 
voedingsmiddel een hoog, gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De 
definitie van de referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via 
een onafhankelijk wetenschappelijk advies van de EFSA.

Amendement 508
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml . Ook de eventuele declaratie 
van de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Or. de

Motivering

Met het amendement van dezelfde indiener op artikel 31, lid 2, wordt verzekerd dat de 
voedingswaardedeclaratie altijd gebaseerd is op de referentiehoeveelheid van 100g/100ml en 
dat portiegroottes slechts als aanvullende referentiehoeveelheden mogen worden gebruikt . 
Daarom wordt de zinsnede 'of per portie' geschrapt.
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Amendement 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid 1, onder a) genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje en rood geven aan of een 
voedingsmiddel geringe, middelmatige of 
grote hoeveelheden van deze nutriënten 
bevat. Deze informatie wordt medegedeeld 
per 100 g of per 100 ml. De definitie van 
de referentiewaarden voor een hoge, 
gemiddelde en lage hoeveelheid van deze 
nutriënten wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.  Ook 
de eventuele declaratie van de vitaminen 
en mineralen wordt uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen de kleuren rood, oranje en groen om aan te geven of een voedingsmiddel een hoog, 
gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De definitie van de 
referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via een 
onafhankelijk wetenschappelijk advies van de EFSA.



PE418.218v01-00 164/189 AM\762307NL.doc

NL

Amendement 510
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid 1, onder a) genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje of ambergeel en rood geven 
aan of een voedingsmiddel geringe, 
middelmatige of grote hoeveelheden van 
deze nutriënten bevat. Deze informatie 
wordt medegedeeld per 100 g of per 100 
ml. De definitie van de referentiewaarden 
voor een hoge, gemiddelde en lage 
hoeveelheid van deze nutriënten wordt op 
basis van een advies van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. 
Dit kleurcodesysteem wordt toegepast op 
kant-en-klaar voeding aangezien dat de 
levensmiddelen zijn waarvan de 
consumenten het moeilijk vinden het 
nutriëntgehalte te achterhalen. Kant-en-
klaar voeding betekent voorverpakte 
voeding die klaar is om te worden gegeten 
of die de consument voor consumptie 
alleen maar hoeft te rehydrateren, te 
ontvriezen, op te warmen of te koken. 
Dergelijke voeding omvat, maar is niet 
beperkt tot, sandwiches, bereide of 
gebruiksklare maaltijden, hamburgers, 
worsten, taarten, pasteien en quiches, 
gepaneerd of gehakt vlees, 
vleesvervangers, kip, vis en soortgelijke 
producten met inbegrip van deze 
producten in sauzen, pizza's en
ontbijtgranen.

Or. en
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Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen dat de kleuren rood, oranje en groen gebruikt worden om aan te geven of een 
voedingsmiddel een hoog, gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008:
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Amendement 511
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. de

Motivering

De referentie-innames zijn gebaseerd op de dagelijkse behoeften van de gemiddelde 40-jarige 
vrouw en houden dus geen rekening met de bijzondere behoeften van andere sociale groepen.  
Kinderen en ouderen hebben bijvoorbeeld andere dagelijkse behoeften en kunnen misleid 
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worden door de informatie. Door slechts één dagelijkse inname te vermelden wordt ook 
voorbijgegaan aan de wisselende caloriebehoeften van verschillende beroepsactiviteiten.  

Amendement 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt ook uitgedrukt als percentage van de 
in deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per 100 g, per 100 ml 
en per portie, als het levensmiddel als 
afzonderlijke portie is voorverpakt.. Ook 
de eventuele declaratie van de vitaminen 
en mineralen wordt uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Or. en

Motivering

Het percentage van de referentie-innames is waardevolle informatie voor de meeste 
consumenten en moet dus worden vermeld.

Amendement 513
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
kan worden uitgedrukt als percentage van 
de in deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per portie, 
overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3. 
Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
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punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar dagelijkse hoeveelheden moet vrijwillig blijven om de KMO's niet al te 
veel te belasten.  Het is voor de consumenten veel relevanter als er informatie wordt verstrekt 
over referentie-innames per portie, terwijl een informatie per 100g/100 ml zowel zinloos als 
misleidend kan zijn.

Amendement 514
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. en

Motivering

ADH-etikettering geeft de consument niet voldoende informatie. Komt bijvoorbeeld een halve 
liter coca-cola overeen met twee porties, zelfs als deze hoeveelheid gewoonlijk door één 
persoon wordt geconsumeerd? Een appel zal wat de hoeveelheid suiker betreft minder gezond 
lijken dan Kinder-melkchocolade of aardappelchips en dit zal de consument ertoe brengen te 
denken dat er geen groot verschil is tussen het eten van fruit, melkchocolade of 
aardappelchips.
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Amendement 515
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. In aanvulling op de overeenkomstig 
leden 1 en 2 verplichte
voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 
100 ml, kan de informatie, naargelang het 
geval, worden uitgedrukt als percentage 
van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie  Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

Or. de

Motivering

De ADH-vermelding moet facultatief zijn. ADH's per portie zijn nuttiger voor de consumenten 
dat ADH's per 100g of 100 ml. 

Amendement 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.
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Or. en

Motivering

Het ADH-systeem, dat is ontwikkeld door de voedingsindustrie, berust niet noodzakelijkerwijs 
op een wetenschappelijke basis. Er is tot dusver evenmin wetenschappelijk getoetste ervaring 
met de toepassing van het ADH-systeem  en het zal de consumenten niet in staat stellen goed 
doordachte keuzes te maken. 

Amendement 517
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de 
eventuele declaratie van de vitaminen en 
mineralen wordt uitgedrukt als percentage 
van de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. en

Motivering

De voedingswaardedeclaratie moet duidelijke, samenhangende, relevante en op beproefde 
richtsnoeren gebaseerde informatie bevatten die de consumenten helpt om bij het kopen van 
levensmiddelen gezondheidbewuste beslissingen te nemen en voor een evenwichtig 
voedingspatroon te kiezen. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase.
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
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used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd.

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Amendement 518
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

Or. en

Motivering

(niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 519
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
kan worden uitgedrukt als percentage van 
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percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

de in deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per portie, 
overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3. 
Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar dagelijkse hoeveelheden moet vrijwillig blijven om de KMO's niet al te 
veel te belasten.  Daarentegen moeten de referentie-innames zoals vastgesteld in deel B van 
Bijlage XI deel blijven uitmaken van deze verordening met het oog op samenhang, zowel voor 
de consumenten en producenten.

Het is voor de consumenten veel relevanter als er informatie wordt verstrekt over referentie-
innames per portie, terwijl een informatie per 100g/100 ml zowel zinloos als misleidend kan 
zijn. Bovendien maakt het verstrekken van informatie per 100 g/100 ml het veel ingewikkelder 
voor de consumenten om hun effectieve innames te berekenen en zodoende te zorgen voor een 
gezonde en evenwichtige voeding.

Amendement 520
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De energie-informatie wordt uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van bijlage 
XI vastgestelde referentie-inname per 
portie. Meer gedetailleerde informatie 
over het percentage van de van de in deel 
B van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames is toegestaan voor de daarin 
opgenomen nutriënten. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.
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Or. de

Motivering

Met de wijziging van lid 3 wordt ervoor gezorgd  dat alleen met betrekking tot de hoeveelheid 
energie een ADH-vermelding verplicht is en dit alleen voor de portie.  Meer gedetailleerde 
voorschriften zouden de consumenten overbelasten. Een ADH-vermelding per 100 g of 100 ml 
is zinloos, want mensen eten porties en wat moet worden aangegeven is hoeveel procent van 
de standaardwaarde voor dagelijkse consumpties een portie bedraagt. 

Amendement 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
rekening houdend met de aanbevelingen 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid, stelt de Commissie 
referentiewaarden vast voor innames van 
energie en bepaalde andere nutriënten 
dan vitaminen en mineralen, die moeten 
worden toegevoegd in Bijlage XI, deel B. 
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing als bedoeld in artikel 49, lid 
3. 

Or. en

Motivering

De waarden die momenteel zijn opgenomen in Bijlage XI zijn niet het resultaat van 
onafhankelijk onderzoek en verschillen van de aanbevelingen van het "Food Standards 
Agency" van het Verenigd Koninkrijk of de Wereldgezondheidsorganisatie. Momenteel werkt 
de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid aan het vaststellen van dergelijke referentie-
innamewaarden en verwacht wordt dat zij in het voorjaar 2009 met haar voorstellen naar 
buiten komt. Deze voorstellen dienen in aanmerking te worden genomen bij het vaststellen 
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van de referentie-innamewaarden. Zie het amendement op Bijlage XI, deel B.

Amendement 522
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Daarenboven kan de informatie, in 
voorkomend geval, ook facultatief worden 
verstrekt als een percentage van de in deel 
B van Bijlage XI vastgestelde referentie-
innames voor kinderen.

Or. de

Motivering

Voor specifiek voor kinderen geproduceerde levensmiddelen is het ook zinvol 
voedingswaarde-informatie te geven in de vorm van een percentage van ADH's die gebaseerd 
zijn op de referentie-innames voor kinderen.

Amendement 523
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1,
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

Or. en
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Motivering

Dit is informatie die consumenten willen krijgen.

Amendement 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, onder b), wordt 
gepresenteerd overeenkomstig deel B van 
bijlage XIII.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 29, lid 1.

Amendement 525
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, onder b), wordt 
gepresenteerd overeenkomstig deel B van 
bijlage XIII.

Or. en
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Motivering

Transvetzuren moeten naast de verzadigde vetzuren worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie en moeten dus worden geschrapt uit de lijst van vrijwillige 
gegevens.

Amendement 526
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van types vetzuren wordt 
gepresenteerd overeenkomstig deel B van 
bijlage XIII

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking

Amendement 527
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het is toegestaan de 
voedingswaardedeclaratie op andere 
manieren aan te geven op voorwaarde dat 
deze anderszins voldoen aan de 
voorwaarden van de verordening, met 
name die welke in artikel 7 worden 
genoemd. De Commissie kan 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing als bedoeld in artikel 49, lid 
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3, richtsnoeren vastleggen voor het 
gebruik van bepaalde andere manieren 
om de voedingswaardedeclaratie aan te 
geven. 

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat het in de toekomst mogelijk blijft voedingswaarde-informatie te 
verstrekken die verder gaat de wettelijke verplichting.  Volgens het voorstel van de Commissie 
zou dat alleen kunnen indien de lidstaten of de Commissie zulks uitdrukkelijk aanbevelen. Dit 
zorgt voor meer administratieve rompslomp. Te vermijden dus.

Amendement 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

Schrappen

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.
3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Zie ook het amendement op artikel 31, lid 2.

Amendement 529
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden
uitgedrukt per op het etiket aangegeven
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, wordt de informatie uitgedrukt 
per portie, waarbij het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.
3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijke porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde alleen
per portie uit te drukken. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijke porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde per 
portie uit te drukken als bedoeld in lid 1.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

Het kan wel nuttig zijn om de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g op de voorkant van 
de verpakking te vermelden, aangezien dit productvergelijking mogelijk maakt, maar het is 
ook nuttig om de hoeveelheid per portie op de voorkant van de verpakking te zien.

Amendement 530
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de in artikel 29, lid 1, onder 
b) bedoelde informatie op de achterkant 
van de verpakking worden uitgedrukt per 
op het etiket aangegeven portie, mits het 
aantal porties in de verpakking wordt 
vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.
3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde alleen
per portie uit te drukken. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde per 
portie uit te drukken als bedoeld in lid 1.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Portiegroottes zijn niet geharmoniseerd in de EU. Daarom moet informatie altijd worden 
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uitgedrukt in 100 ml of 100 mg en kan de grootte van de portie aanvullend vermeld worden. 

Amendement 531
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel is voorverpakt als 
afzonderlijke portie of als de afzonderlijke 
porties van gelijke omvang duidelijk 
herkenbaar en vooraf in porties verdeeld 
zijn, is het toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie alleen per portie 
uit te drukken.

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde alleen 
per portie uit te drukken. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie stelt na raadpleging van 
de betrokken partijen vast of het 
toegestaan is om de voedingswaarde alleen 
per portie uit te drukken in andere dan de 
in lid 2 bedoelde gevallen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Om te verzekeren dat de voedingswaardedeclaratie  bij levensmiddelen die in afzonderlijke 
porties aangeboden worden of waarbij de porties duidelijk aangegeven zijn, alleen op de 
portie betrekking kan hebben.Het amendement van lid 3 dient er verduidelijking.
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Amendement 532
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. 1. Naast de verplichte
voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 
100 ml, als bedoeld in artikel 31, lid 2, mag 
de informatie worden uitgedrukt per op het 
etiket aangegeven portie, mits het aantal 
porties in de verpakking wordt vermeld en 
mits de omvang van de porties realistisch 
is en voor de gemiddelde consument 
begrijpelijk wordt weergegeven, dan wel 
begrijpelijk word verduidelijkt. De 
Commissie ontwikkelt samen met de 
levensmiddelenbedrijven en de bevoegde 
instanties van de lidstaten richtsnoeren 
voor de vermelding van realistische 
porties. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

De definitie van porties moet een weergave zijn van de manier waarop consumenten over 
voeding denken. Zo kan een consument zich eenvoudiger voorstellen wat een portie van acht 
eenheden, resp. stuks (koekjes) of een half kopje (noten) is dan wanneer het 
dienovereenkomstige aantal grammen wordt aangegeven. Daarnaast moet bij de portie 
worden uitgegaan van een realistische gemiddelde consumptie van de verbruiker om 
misleidende vermeldingen te voorkomen. De vaak aangegeven portiegrootte van 25 gram is 
bijvoorbeeld een niet-realistische referentiehoeveelheid gebleken.
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Amendement 533
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven
portie, mits het aantal porties in de
verpakking wordt vermeld.

1. Aanvullend op de voedingswaarde-
etikettering per 100 g of per 100 ml mag 
deze worden uitgedrukt per portie, mits de 
omvang van de portie wordt vermeld.

Or. de

Motivering

Taalkundige aanpassing van de Nederlandse tekst aan de Engelse versie ('in addition'). 

Om te vermijden dat de consument wordt misleid moet etikettering per portie toegestaan zijn, 
indien de omvang van de portie duidelijk vermeld wordt op het product. Aanvullende 
vermelding van het aantal porties in een verpakking moet mogelijk zijn op vrijwillige basis.

Amendement 534
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden
uitgedrukt per op het etiket aangegeven
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, wordt de informatie uitgedrukt 
per portie op de achterkant van de 
verpakking, waarbij het aantal porties in 
de verpakking wordt vermeld.

Or. en

Motivering

Informatie moet altijd per 100 g of per 100 ml gegeven worden om te voorkomen dat de 
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consumenten misleid worden. Zo kunnen producten ook duidelijk en eenvoudig vergeleken 
worden. Aanvullende informatie over de porties moet op de verpakking vermeld worden 
aangezien dit sommige consumenten kan helpen om de hoeveelheden te kennen van het 
voedsel dat ze eten.

Amendement 535
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

Schrappen

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het amendement van dezelfde indiener op artikel 31, lid 2, mogen 
portiegroottes alleen worden gebruikt in aanvulling op de referentiehoeveelheid van 100 g of 
100 ml. Lid 2 wordt dus geschrapt

Amendement 536
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. De voedingswaardedeclaratie uitgedrukt
per portie mag in elk geval slechts een 
aanvulling zijn op de 
voedingswaardedeclaratie die per 100 g of 
100 ml is uitgedrukt.

Or. hu
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Motivering

Als de consumenten geïnformeerd worden over de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 
g of 100 ml, kunnen zij de producten onmiddellijk vergelijken. Het is cruciaal dat 
voedingswaarde-etikettering niet alleen per portie wordt uitgedrukt, aangezien het niet zeker 
is dat de consumenten het product in porties consumeren zoals door de verpakking wordt 
bepaald.

Amendement 537
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt of in afzonderlijke 
individuele porties verdeeld is, is het 
toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie uitsluitend per 
portie uit te drukken.

Or. de

Motivering

Een vermelding van de voedingswaarde alleen per portie is vooral zinvol voor 
levensmiddelen waarvan een hoeveelheid wordt geconsumeerd die duidelijk onder de 100 g 
ligt (bv. jam, spijsolie).

Amendement 538
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel is voorverpakt als 
afzonderlijke portie of duidelijk vooraf 
verdeeld is in een of meer afzonderlijke  
porties die alle van gelijke omvang zijn, is 
het toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie alleen per portie 
uit te drukken.
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Or. en

Motivering

Levensmiddelen die duidelijk vooraf verdeeld zijn in een of meer afzonderlijke  porties die 
alle van gelijke omvang zijn, moeten op dezelfde manier worden behandeld als die welke als 
afzonderlijke portie zijn voorverpakt.

Amendement 539
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het amendement van dezelfde indiener op artikel 31, lid 2, mogen 
portiegroottes alleen worden gebruikt in aanvulling op de referentiehoeveelheid van 100 g of 
100 ml. Lid 3 wordt dus geschrapt
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Amendement 540
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

Schrappen

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en
b) zij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
c) zij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. de

Motivering

Schrapt de overbodige herhaling van het algemene verbod op misleiding. In het belang van 
efficiënte regelgeving moeten overbodige herhalingen gemeden worden.
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Amendement 541
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

Schrappen

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en
(b) zij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
(c) zij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. en

Motivering

Volledige harmonisatie is de enige manier om de gemeenschappelijke markt te waarborgen.
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Amendement 542
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, 
bijvoorbeeld een grafische voorstelling.

(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en
(b) zij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
(c) zij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. en

Motivering

In aanvulling op de voedingswaardedeclaratie moet er ook enige ruimte zijn voor andere 
weergaven of uitdrukkingsvormen.
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Amendement 543
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor kant-en-klaar voeding moet 
aanvullende interpreterende informatie 
worden gegeven via een 
driekleurencodesysteem, dat de 
aanwezigheid van nutriënten aangeeft als 
slecht, goed en optimaal/best. De 
producenten gebruiken de kleuren groen, 
oranje en rood, of andere kleuren die 
gemakkelijk te begrijpen zijn voor de 
consumenten zoals wit (neutraal), zilver 
en goud. Zij kunnen het 
kleurencodesysteem ook voor andere 
levensmiddelen toepassen, mits deze 
voldoen aan de in lid 1 bedoelde 
voorschriften.
De criteria om producten en hun 
ingrediënten te kwalificeren als 
slecht/neutraal, goed of  best/optimaal 
worden vastgelegd door de Europese 
Commissie in overleg met de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid.
2 ter. De lijst van producten of 
productcategorieën waarvoor de in artikel 
33 lid 2 bis genoemde voorschriften 
gelden, bevat: 
- Gebruiksklare maaltijden
- voorverpakte snacks
- Hamburgers, worsten
- Taarten, pasteien en quiches
- Gepaneerd of gehakt vlees, 
vleesvervangers, kip, vis en soortgelijke 
producten met inbegrip van deze
producten in sauzen (bijvoorbeeld 
kipnuggets, fish sticks, gevulde kipfilet, 
vis in peterseliesaus, gehaktballetjes, 
lamsburgers)
- Pizza's
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- Ontbijtgranen
en kan door de Commissie worden 
gewijzigd overeenkomstig de in artikel 49, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008:
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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