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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

De nieuwe verordening komt in de plaats van de volgende twee richtlijnen:
- Richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering van levensmiddelen,
- en Richtlijn 90/496/EG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen.

Doel van de verordening is een rechtskader in het leven te roepen ter reglementering van de 
informatie die bij levensmiddelen moet worden verstrekt. De verordening past in de context 
van de algemene bewustwording van het belang van een gezondere voeding. Dankzij de 
voorlichtingscampagnes van de Europese Commissie en de lidstaten hecht de Europese 
consument almaar meer belang aan de samenstelling van levensmiddelen. Verscheidene 
industriële groepen zijn trouwens al ingegaan op de eisen van de consument en hebben hun 
etikettering verbeterd.

De verordening zal tot gevolg hebben dat de consumenten over duidelijke, begrijpelijke en 
leesbare informatie beschikken die hen kan helpen om met kennis van zaken 
voedingsmiddelen te kiezen.

In het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling voorgestelde 
richtsnoeren

- verplichte voedselinformatie
Naast de verplichte vermeldingen die de Commissie voorstelt, heeft de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling gekozen voor een compromis waarmee de vermelding van de 
herkomst voor bepaalde soorten producten verplicht wordt. De verwijzing naar de oorsprong 
wordt geschrapt: het land van oorsprong kan namelijk het land zijn waarin het levensmiddel 
voor het laatst bewerkt is (zie Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek). Welnu, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling zou willen dat op de verpakking wordt aangegeven waar het fruit en 
de groenten geoogst zijn, waar de vis gevangen is en de dieren geboren en opgekweekt zijn 
enzovoort, en niet de plaats waar de levensmiddelen gekookt of gerookt zijn. Daarom spreekt 
zij hier liever over de plaats van herkomst. Elke Europeaan zou namelijk moeten kunnen 
weten vanwaar de door hem geconsumeerde levensmiddelen komen, zodat hij een beter 
doordachte keuze kan maken (zo kan hij met name weten of hij ‘lokaal’ koopt of niet) en de 
ecologische voetafdruk van een levensmiddel kan bepalen. Deze vereisten inzake 
transparantie en traceerbaarheid vormen de basis van de rechten van de consument.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling stelt dus de vermelding verplicht van de 
plaats van herkomst voor niet-verwerkte levensmiddelen en voor levensmiddelen met slechts 
één ingrediënt (d.w.z. levensmiddelen die behoudens zout, suiker, kruiden, water, additieven, 
aroma’s of enzymen maar één ingrediënt bevatten), alsook voor de van vlees of 
zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënten van samengestelde levensmiddelen. 
Bovendien mag voor vlees, met uitzondering van rund- en kalfsvlees, als plaats van herkomst 
alleen één enkele plaats worden vermeld als de dieren in één en hetzelfde land of op één en 
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dezelfde plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. In alle andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen waar de dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

De verplichte vermeldingen moeten duidelijk zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk zijn om alle 
gevaar van verwarring voor de consument uit te sluiten. De verplichting om letters van ten 
minste 3 mm hoog te gebruiken, is niet gepast: dit zou leiden tot grotere verpakkingen, met 
negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom stelt de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling voor om de grootte van de informatie aan te passen aan de grootte 
van de verpakking, met een minimum van 1 mm voor verpakkingen waarvan het grootste 
oppervlak of het etiket tussen 25 en 100 cm2 groot is, en een minimum van 1,2 mm voor 
verpakkingen waarvan het grootste oppervlak of het etiket groter is dan 100 cm2. Bovendien 
moet er een duidelijk contrast bestaan tussen de gedrukte tekens en de achtergrond.

Om er zeker van te zijn dat de etiketten begrepen worden en om de doeltreffendheid van de 
verordening te optimaliseren, zijn er op Europees niveau voorlichtings- en 
opleidingsprogramma's nodig. De Europese consumenten moeten immers over diepgaander 
informatie met betrekking tot het onderwerp kunnen beschikken om met kennis van zaken te 
kunnen kiezen. In sommige landen bestaan er educatieve programma's voor volwassenen, 
bijvoorbeeld via avondlessen, maar ook voor kinderen vanaf heel jonge leeftijd. In middelbare 
scholen in België bestaan er "gezondheidscomités", bestaande uit docenten, opvoeders en 
koks die zich samen inzetten voor het promoten van gezonde producten en een evenwichtige 
voeding. Het is van primordiaal belang om deze programma's in heel Europa te bevorderen, 
opdat de consumenten over de nodige kennis beschikken om gezond en evenwichtig te 
kunnen eten. Verenigingen die op dat vlak werkzaam zijn, moeten worden gesteund en 
versterkt, want zij vormen een essentieel platform voor de bewustmaking van de Europese 
burgers.

In sommige gevallen staat de Europese Commissie toe dat bepaalde verplichte gegevens op 
andere wijze dan via het etiket worden verstrekt; in dat geval kan gebruik worden gemaakt 
van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Door middel van elektronische 
infozuilen in supermarkten zouden consumenten bijvoorbeeld op het moment van een 
aankoop over alle verplichte informatie kunnen beschikken.

- de verplichte voedingswaardedeclaratie
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling acht het met het oog op een betere 
voorlichting van de consument noodzakelijk om in de verplichte voedingswaardedeclaratie de 
industriële transvetzuren, eiwitten en vezels te vermelden; er moet ook een onderscheid 
worden gemaakt tussen van nature aanwezige suikers en toegevoegde suikers. Zij is echter 
gekant tegen de toevoeging van andere bijkomende informatie, op grond van het logische 
uitgangspunt dat een overdaad aan informatie de opname ervan schaadt.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft voorts wijzigingen aangebracht in 
het voorstel van de Commissie betreffende de weergave van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie. Zij vraagt dat de energetische waarde in kcal onderaan rechts op de 
zichtbare kant van de verpakking wordt vermeld, en de rest van de voedingswaarde-
etikettering in één enkele tabel op één enkele plaats binnen hetzelfde gezichtsveld.
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- alcoholhoudende dranken
De vrijstelling van alcoholhoudende dranken van de bepalingen van dit voorstel is 
gerechtvaardigd op grond van het feit dat zij alcohol bevatten. Het zou verkeerd zijn om deze 
producten op zodanige manier te etiketteren dat de consumenten worden misleid of 
onverantwoorde consumptie van deze producten wordt aangemoedigd. Het is al evenmin 
wenselijk dat deze voorstellen aanleiding geven tot discriminatie en mededingingsverstoring 
tussen concurrerende producten. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie worden 
wijn, bier en gedistilleerde dranken gedurende een periode van vijf jaar vrijgesteld van de 
verplichting tot weergave van de verplichte informatie. Om voor meer gelijkheid te zorgen 
stelt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling daarom voor alle alcoholhoudende 
dranken (dat wil zeggen alle dranken met een alcoholgehalte van meer dan 
1,2 volumeprocent) van deze verplichting vrij te stellen, met uitzondering van 
alcoholhoudende mengdranken, die ook wel alcopops genoemd worden. De aanwezigheid van 
alcohol in deze alcopops wordt immers gemaskeerd door de zoete smaak van de frisdrank, 
wat een misleidend effect heeft op jonge consumenten. Alcoholhoudende mengdranken 
mogen dus geen vrijstelling krijgen: de lijst met ingrediënten en de voedingswaardedeclaratie 
moeten op de verpakking weergegeven zijn zodat jonge consumenten beseffen wat er in de 
drankjes zit.

- niet-voorverpakte levensmiddelen
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling steunt het voorstel van de Commissie 
om de vermelding van allergenen voor niet-voorverpakte levensmiddelen verplicht te maken.
Om de status-quo te handhaven en de verkopers van niet-voorverpakte levensmiddelen niet 
teveel te belasten, suggereert de commissie echter om het voorstel van de Commissie om te 
keren voor wat de andere verplichte informatie betreft: de vermelding van deze informatie zou 
niet verplicht moeten zijn, behalve als een lidstaat voorschriften vastlegt waarin wordt geëist 
dat deze informatie geheel of gedeeltelijk wordt vermeld. Voorts wordt de aanwezigheid van 
allergenen meegedeeld op de plaats van verkoop wanneer de klant hierom vraagt.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling 
voor het verband tussen voeding en 
gezondheid en voor de keuze van een aan 
de individuele behoeften aangepast 

(10) Er bestaat publieke belangstelling 
voor het verband tussen voeding en 
gezondheid en voor de keuze van een aan 
de individuele behoeften aangepast 
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voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie over een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering een 
belangrijk instrument is om de 
consumenten te informeren over de 
samenstelling van de levensmiddelen en 
hen te helpen een goed doordachte keuze te 
maken. In de EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 is 
onderstreept dat het voor een doeltreffende 
concurrentie en de welvaart van de 
consumenten van essentieel belang is dat 
de consumenten in staat worden gesteld om 
goed doordachte keuzes te maken. Kennis 
van de grondbeginselen van de voeding en 
een adequate voedingswaarde-informatie 
op levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken.

voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie over een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering een methode
is om de consumenten te informeren over 
de samenstelling van de levensmiddelen en 
hen te helpen een goed doordachte keuze te 
maken. Voorlichtings- en 
informatiecampagnes die worden 
uitgevoerd door de lidstaten zijn 
belangrijke instrumenten om ervoor te 
zorgen dat de consument de 
levensmiddeleninformatie beter begrijpt.
In de EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 is 
onderstreept dat het voor een doeltreffende 
concurrentie en de welvaart van de 
consumenten van essentieel belang is dat 
de consumenten in staat worden gesteld om 
goed doordachte keuzes te maken. Kennis 
van de grondbeginselen van de voeding en 
een adequate voedingswaarde-informatie 
op levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken. Daarom is het 
wenselijk dat de lidstaten 
opleidingsprogramma's financieren om de 
Europese burgers de mogelijkheid te 
bieden kennis ter zake te verwerven of 
hun kennis te verbeteren. Dit is mogelijk 
door middel van voorlichtings- en 
opvoedingsprogramma's, zowel online als 
in de scholen of via avondonderwijs voor 
volwassenen. Op die manier kunnen de 
consumenten beschikken over zoveel 
mogelijk hulpmiddelen om met kennis van 
zaken hun keuze te bepalen.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor informatie- en 
voorlichtingsprogramma's, opdat de uitstroom van middelen uit de EU-begroting beperkt 
wordt. 
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor het volgen van een omvattende 
en evolutieve aanpak bij de verstrekking 
van informatie aan de consumenten over de 
levensmiddelen die zij consumeren, is het 
nodig dat wordt gezorgd voor een brede 
definitie van voedingsinformatiewetgeving, 
die voorschriften van algemene en 
specifieke aard omvat alsook voor een 
brede definitie van voedingsinformatie, die 
ook informatie omvat die door andere 
middelen dan het etiket wordt verstrekt.

(14) Voor het volgen van een omvattende 
en evolutieve aanpak bij de verstrekking 
van informatie aan de consumenten over de 
levensmiddelen die zij consumeren, is het 
nodig dat wordt gezorgd voor een brede 
definitie van voedingsinformatiewetgeving, 
die voorschriften van algemene en 
specifieke aard omvat alsook voor een 
brede definitie van voedingsinformatie en -
voorlichting, die ook informatie omvat die 
door andere middelen dan het etiket wordt 
verstrekt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel leveren van 
levensmiddelen aan derden, het serveren 
van maaltijden en verkopen van 
levensmiddelen, bijvoorbeeld tijdens 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, alsook de verkoop van 
levensmiddelen in de diverse vormen van 
rechtstreekse verkoop vanuit 
boerenbedrijven vallen niet onder deze 
verordening. Om met name kleine en 
middelgrote ondernemingen in de 
ambachtelijke levensmiddelensector en de 
detailhandel in levensmiddelen, waartoe 
eveneens de grootkeukens worden 
gerekend, niet overmatig te belasten, 
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moeten niet-voorverpakte producten van 
de etiketteringsplicht worden vrijgesteld.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De wetgeving betreffende 
voedselinformatie moet voldoende 
flexibiliteit bieden om te kunnen voldoen 
aan nieuwe informatie-eisen van de 
consumenten en om te kunnen zorgen 
voor een evenwicht tussen de bescherming 
van de interne markt en de verschillen in 
de perceptie van de consumenten in de 
lidstaten.

(16) De wetgeving betreffende 
voedselinformatie moet eveneens rekening 
houden met de eisen in dit verband van de 
consumenten en mag geen belemmering 
vormen voor innovaties in de 
levensmiddelensector. Doordat 
levensmiddelenbedrijven vrijwillig 
aanvullende gegevens kunnen 
verstrekken, wordt extra flexibiliteit 
gewaarborgd.

Motivering

Innovaties zijn in het voordeel van de consument. Voldoende soepelheid in verband met de 
nieuwe wetgeving is uitsluitend gewaarborgd als de levensmiddelenbedrijven beschikken over 
de mogelijkheid om via vrijwillige aanvullende informatie in te gaan op wensen van de 
consument. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen 
worden vastgesteld als dat nodig is, 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid en 
duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen 
worden vastgesteld als dat nodig is, 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid, transparantie
en duurzaamheid.
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Motivering

Om aan te sluiten bij de huidige EU-doelstellingen voor een volledig functionerende interne 
markt is het cruciaal dat alle nieuwe voorschriften worden aangekondigd en door alle 
belanghebbenden grondig worden bestudeerd, zodat zeker is dat ze gerechtvaardigd zijn en 
het vrije verkeer van goederen niet zullen hinderen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De voorschriften inzake 
voedselinformatie moeten het gebruik van 
informatie verbieden die de consument 
misleidt of aan levensmiddelen een 
geneeskrachtige werking toeschrijft. Om 
doeltreffend te zijn, moet dit verbod ook 
gelden voor de presentatie van 
levensmiddelen en de reclame die ervoor 
wordt gemaakt.

(20) In aanvulling op de reeds bestaande 
regelingen tegen misleidende reclame 
moeten de voorschriften inzake 
voedselinformatie elke vermelding van 
informatie verbieden die de consument kan 
misleiden, in het bijzonder met betrekking 
tot de energetische waarde, de herkomst 
of de samenstelling van de 
levensmiddelen. Om doeltreffend te zijn, 
moet dit verbod ook gelden voor de 
presentatie van levensmiddelen en de 
reclame die ervoor wordt gemaakt.

Motivering

Er moet op gewezen worden dat er al regelingen bestaan die misleidende reclame tegengaan. 
Het maken van reclame voor een product met geneeskrachtige eigenschappen wordt al 
geregeld door Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet een lijst worden opgesteld 
van alle verplichte informatie die in 
beginsel moet worden verstrekt voor alle 
levensmiddelen die zijn bestemd voor de 
eindverbruiker en grootcateraars. Op die 

(22) Er moet een lijst worden opgesteld 
van alle verplichte informatie die moet 
worden verstrekt voor alle levensmiddelen 
die zijn bestemd voor de eindverbruiker en 
grootcateraars. Op die lijst moet de 



PE430.537v02-00 10/66 AD\801217NL.doc

NL

lijst moet de informatie blijven staan die 
reeds krachtens de bestaande wetgeving 
wordt voorgeschreven, aangezien die over 
het algemeen wordt beschouwd als een 
waardevol acquis voor de 
consumenteninformatie.

informatie blijven staan die reeds krachtens 
de bestaande wetgeving wordt 
voorgeschreven, aangezien die over het 
algemeen wordt beschouwd als een 
waardevol acquis voor de 
consumenteninformatie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën kunnen een 
belangrijke rol vervullen in het 
verstrekken van aanvullende informatie 
aan de consumenten. Zij bieden immers 
de mogelijkheid om snel en goedkoop 
gegevens uit te wisselen. Men kan zich 
hierbij voorstellen dat de consumenten 
aanvullende informatie kunnen opvragen 
via terminals in de supermarkten waarop, 
door het lezen van de streepjescode, 
informatie over het product zou 
verschijnen. Een andere mogelijkheid 
bestaat erin dat de consumenten via een 
specifieke webpagina toegang wordt 
geboden tot aanvullende informatie. 

Motivering

De nieuwe technologieën kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de consumenten de 
informatie met betrekking tot de producten die zij kopen, beter begrijpen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
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bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te maken 
dat bepaalde vermeldingen via alternatieve 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Raadpleging van de belanghebbenden 
moet tijdige en doelgerichte wijzigingen 
van de voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te maken 
dat bepaalde vermeldingen via alternatieve 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Openbare raadpleging van alle
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Motivering

Elke wijziging van de verplichte etiketteringsvoorschriften heeft een grote invloed op de 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving duidelijk 
stelt dat alle belanghebbenden moeten worden geraadpleegd wanneer nieuwe 
etiketteringseisen worden overwogen, om ervoor te zorgen dat de procedure transparant is en 
alle partijen de gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes. 
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat een kleine 
lettergrootte één van de belangrijkste
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van gerichte
voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies 
blijkt dat de goede leesbaarheid van het 
etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat onleesbare 
productinformatie één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is. 
Bijgevolg moeten elementen zoals 
lettertype, kleur en contrast samen 
worden beschouwd.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er bestaan reeds specifieke 
communautaire voorschriften betreffende 
de etikettering van wijn. In 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt1 wordt een exhaustief stel 
technische normen vastgesteld die 
betrekking hebben op alle oenologische 
procedés, productiemethoden en wijzen 
van presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 
bestreken en zodat de consumenten worden 
beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft 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 Raad2, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 

(28) Er bestaan reeds specifieke 
communautaire voorschriften betreffende 
de etikettering van wijn. In 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, 
(EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, 
(EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de 
Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en 
(EG) nr. 1493/19991, wordt een exhaustief 
stel technische normen vastgesteld die 
betrekking hebben op alle oenologische 
procedés, productiemethoden en wijzen 
van presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 
bestreken en zodat de consumenten worden 
beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Om te zorgen voor een consistente aanpak 
en de nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden, moeten 
dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn 
voor bier, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, vruchtenbier 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, 
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verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

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 
Raad2. De Commissie zal echter vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag opstellen en kan, 
zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

____________________

1 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

____________________
1 PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.

2 PB L […] van [...], blz.. [...]  2 PB L 39 van 13.2.2008, blz.16.

Motivering

Gearomatiseerde wijnen,waarvan wijn het hoofdbestanddeel is en waaraan een beperkt 
aantal natuurlijke ingrediënten wordt toegevoegd, zouden anders gediscrimineerd worden ten 
opzichte van bier en gedistilleerde dranken waarin kunstmatige additieven mogen worden 
gebruikt, met als effect een ernstig risico op negatieve gevolgen voor de handel in bepaalde 
producten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In 
andere gevallen wordt de vermelding van 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst overgelaten aan het oordeel van 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen 
moet het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst worden vermeld op een 
wijze die de consument niet misleidt en op 
grond van duidelijk omschreven criteria, 

(29) De vermelding van de plaats van 
herkomst van een levensmiddel is vereist 
wanneer de afwezigheid daarvan de 
consumenten zou kunnen misleiden wat het 
werkelijke land van oorsprong of de 
werkelijke plaats van herkomst van dat 
product betreft. Omwille van een grotere 
transparantie en een betere 
traceerbaarheid moet de plaats van 
oorsprong worden vermeld voor niet-
verwerkte levensmiddelen, levensmiddelen 
met slechts één ingrediënt en van vlees of 
zuivelproducten afgeleide primaire 
ingrediënten van samengestelde 
levensmiddelen. In alle gevallen moet het 
land van oorsprong of de plaats van 
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zodat voor het gehele bedrijfsleven 
dezelfde voorwaarden gelden en de 
consumenten de informatie over het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
van een levensmiddel beter begrijpen.
Dergelijke criteria mogen echter niet 
gelden voor de aanduidingen in verband 
met de naam en het adres van de 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

herkomst worden vermeld op een wijze die 
de consument niet misleidt en op grond van 
duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
het gehele bedrijfsleven dezelfde 
voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen.

Motivering

Opdat de consument een overwogen keuze zou kunnen maken, moet de plaats van herkomst 
van het van vlees of zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënt van het levensmiddel op de 
verpakking worden vermeld. Voor wat samengestelde levensmiddelen betreft, is de rapporteur 
zich bewust van de gevolgen hiervan voor de industrie, met name de noodzaak om 
verpakkingen aan te passen op basis van de leveringen. Hij meent echter dat deze inspanning 
van essentieel belang is voor het welzijn van de consument en voor een rechtvaardiger 
behandeling van de producent. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken 
wordt verstrekt.

(34) De consumenten moeten zich bewust 
zijn van de potentiële bijdrage van 
alcoholhoudende dranken aan hun totale 
voeding. Daarom moeten de Commissie en 
de relevante belanghebbenden tijdens de 
vrijstellingsperiode onderzoeken welke 
informatie het nuttigst zou zijn voor de 
consument en wat de meest effectieve 
manier is om deze informatie aan te 
bieden.

Motivering

De vrijstelling in het kader van dit voorstel van alcoholhoudende dranken valt te
rechtvaardigen op grond van het feit dat ze alcohol bevatten. Er moet worden vermeden dat 
de maatregelen die erop gericht zijn de consumenten te informeren, tot verwarring of tot 
overmatige consumptie leiden.  De Commissie en de belanghebbende partijen moeten 
bijgevolg zoeken naar gepaste manieren om de consument op doeltreffende wijze nuttige 
informatie te verschaffen.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
consumenten vinden dat de in het 
hoofdgezichtsveld of op de voorkant van 
de verpakking aangebrachte informatie 
nuttig is bij het nemen van 
koopbeslissingen. Om ervoor te zorgen dat 
de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden 
aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Onderzoek 
met betrekking tot de plaats van dergelijke
informatie heeft nog geen eenduidige 
resultaten opgeleverd. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie samen 
binnen één gezichtsveld worden 
weergegeven.

Motivering

De gemiddelde consument vindt een etiket handiger en gemakkelijker te begrijpen als alle 
essentiële informatie binnen één gezichtsveld te vinden is. Dit houdt in dat alle informatie die 
de consumenten nodig hebben om doordachte keuzes te kunnen maken, op het achteretiket 
vermeld moet worden. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten mogen geen andere 
bepalingen goedkeuren dan die welke door 
deze verordening worden vastgesteld op 
het gebied dat zij harmoniseert, tenzij 
specifiek anders aangegeven in deze 

(42) De lidstaten mogen geen andere 
bepalingen goedkeuren dan die welke door 
deze verordening worden vastgesteld op 
het gebied dat zij harmoniseert, tenzij 
specifiek anders aangegeven in deze 



PE430.537v02-00 16/66 AD\801217NL.doc

NL

verordening. verordening. Aangezien nationale 
etiketteringseisen aanleiding kunnen 
geven tot belemmeringen voor het vrije 
verkeer in de interne markt, is het 
bovendien wenselijk dat de lidstaten 
aantonen waarom dergelijke maatregelen 
noodzakelijk zijn en kenbaar maken wat 
zij zullen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de genomen maatregelen de 
handel zo weinig mogelijk hinderen.

Motivering

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het huidige voorstel behelst de vereenvoudiging 
van de regelgeving met het oog op een goede werking van de interne markt.  Aangezien 
nationale regels tot hogere kosten leiden voor bedrijven en het vrije verkeer van goederen 
bemoeilijken, moet worden geëist dat de lidstaten aantonen waarom de invoering van 
dergelijke nationale bepalingen gerechtvaardigd is en hoe de uitvoering ervan verenigbaar is 
met het vrije verkeer van goederen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om de belanghebbende partijen, 
vooral kleine en middelgrote bedrijven, in 
staat te stellen om voedingswaarde-
informatie op hun producten aan te 
brengen, moet de toepassing van de 
maatregelen om de vermelding van 
voedingswaarde-informatie verplicht te 
stellen via uitgebreide overgangsperioden 
geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor 
microbedrijven nog in een bijkomende 
overgangsperiode moet worden voorzien.

(49) Om de belanghebbende partijen, 
vooral kleine en middelgrote bedrijven, in 
staat te stellen om voedingswaarde-
informatie op hun producten aan te 
brengen, moet de toepassing van de 
maatregelen om de vermelding van 
voedingswaarde-informatie verplicht te 
stellen via aangepaste overgangsperioden 
geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor 
microbedrijven nog in een bijkomende 
overgangsperiode moet worden voorzien. 
Voorts moet voorzien worden in 
communautaire financiële steun om deze 
kleine en middelgrote bedrijven uit de 
landbouwsector te helpen de 
wetenschappelijke kennis te verwerven die 
ze nodig hebben om de voedingswaarde 
van hun producten te kunnen evalueren. 
Bovendien moeten ondernemers uit de 
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landbouwsector gebruik kunnen maken 
van opleidingsprogramma's om hun 
kennis op dit vlak te verbeteren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Levensmiddelen die afkomstig zijn 
uit derde landen mogen pas worden 
verdeeld binnen de Unie als zij voldoen 
aan de vereisten van deze verordening.

Motivering

In het belang van de consument moeten levensmiddelen die afkomstig zijn uit derde landen 
voldoen aan de etiketteringseisen. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 
aanduiding afkomstig is en die niet het 
"land van oorsprong" is, als bepaald 
overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 
26 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad;

g) "plaats van herkomst": de plaats, het 
land of de streek waar de producten of 
ingrediënten van agrarische oorsprong 
geheel en al worden verkregen,
overeenkomstig artikel 23, lid 2, van 
verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad;

Motivering

 De definitie van ‘plaats van herkomst’ moet nauwkeurig zijn. Artikel 23, lid 2, van 
verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad biedt volgens de rapporteur een perfecte 
omschrijving, ook klinkt de formulering in het Nederlands ("verkregen") nogal onhandig. 
Onder ‘op een plaats verkregen producten’ worden de op die plaats geoogste gewassen 
verstaan, alsook de op die plaats levende dieren die er zijn geboren en opgekweekt. De 
rapporteur wijst een beschouwing van de plaats van verwerking als de plaats van herkomst 
af.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "land van oorsprong": land van 
oorsprong van het product of ingrediënt 
van agrarische oorsprong, 
overeenkomstig de artikelen 23 tot 26 van 
verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad;

Motivering

De definitie van "land van oorsprong" moet worden toegevoegd om een onderscheid te 
kunnen maken met de "plaats van herkomst".

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) "significant(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt;

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de 
noodzaak overwogen van de instelling van
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke
levensmiddelen die zijn voorzien van

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt, 
tenzij deze voorschriften betrekking
hebben op de bescherming van de 
volksgezondheid, een overgangsperiode 
voorzien na de inwerkingtreding van de 
nieuwe voorschriften, waarin
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etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
te bepalen dat voorraden van dergelijke
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

levensmiddelen met etiketten die niet aan 
de nieuwe voorschriften voldoen, toch in 
de handel mogen worden gebracht, en
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht, verder verkocht mogen worden 
totdat de voorraden ervan zijn uitgeput.

Motivering

Om een vlotte werking van de interne markt te bevorderen en om het verpakkingsafval zo veel 
mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van nieuwe etiketteringseisen 
wordt voorzien in een overgangsperiode, tenzij de nieuwe eisen betrekking hebben op een 
onmiddellijk dreigend gevaar voor de volksgezondheid. In dit laatste geval is een 
overgangsperiode niet gewenst.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nieuwe etiketteringsvoorschriften 
worden ten uitvoer gelegd binnen 
uniforme uitvoeringstermijnen, die door 
de Commissie worden vastgesteld na 
raadpleging van de belanghebbende 
partijen, volgens de in artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie bedoelde procedure.

Motivering

Ondanks de instelling van overgangsperioden heeft een gefragmenteerde omzetting van de 
nieuwe etiketteringsvoorschriften niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de kosten in verband 
met de vormgeving van nieuwe etiketten, maar ook voor het beheer van productvoorraden, 
verpakkingen en etiketten. Daarom moet de omzetting van de nieuwe 
voedselinformatiewetgeving volgens een uniform tijdschema gebeuren, zoals aanvankelijk
door de Commissie was voorgesteld.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie over de identiteit en 
samenstelling, eigenschappen of andere 
kenmerken van het levensmiddel;

a) informatie over de identiteit en 
samenstelling, hoeveelheden,
eigenschappen of andere kenmerken van 
het levensmiddel;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het effect op de gezondheid, 
waaronder de risico's en de gevolgen van 
een schadelijke en gevaarlijke consumptie 
van een levensmiddel;

Schrappen

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de wijdverspreide 
behoefte bij de meerderheid van de 
consumenten aan bepaalde informatie 
waaraan zij significante waarde hechten of 
met de algemeen aanvaarde voordelen 
daarvan voor de consument die daardoor
in staat wordt gesteld om goed doordachte 
keuzes te maken.

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de kosten en de 
potentiële voordelen voor 
belanghebbenden van de verstrekking van
bepaalde informatie waaraan zij 
significante waarde hechten, of met 
bepaalde algemeen erkende voordelen 
daarvan voor de consument, met name het 
feit dat deze dankzij de verplichte 
voedselinformatie in staat is om goed 
doordachte keuzes te maken.

Motivering

De invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften mag alleen doorgang vinden als op 
feitelijke gegevens gebaseerd onderzoek aantoont dat deze nieuwe eisen voordelen bieden. De 
kosten van het aanbieden van nieuwe informatie mogen niet buiten verhouding zijn. 
Verandering van etiket heeft voor producenten in de EU en voor de invoer uit derde landen 
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gevolgen van betekenis; er moet met andere woorden een evenwicht worden gevonden tussen 
de behoeften van consumenten en producenten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, in overeenstemming met de 
procedure beschreven in artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, een niet-exhaustieve 
lijst opstellen van de beweringen en 
voorwaarden waarvan het gebruik op 
grond van lid 1 te allen tijde verboden of 
beperkt is.

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om de bestaande bepaling in de voedselwetgeving 
van de EU (Richtlijn 2000/13/EG) te behouden; volgens deze bepaling moeten de lidstaten 
gezamenlijk optreden indien er beperkingen moeten worden gesteld aan het gebruik van 
bepaalde beweringen en uitdrukkingen op etiketten. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling 
zouden de afzonderlijke landen zelf hun wetgeving kunnen bepalen en zouden de definities 
van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, met als gevolg handelsbarrières in de interne 
markt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Behoudens de afwijkingen waarin wordt 
voorzien in de communautaire wetgeving 
betreffende natuurlijk mineraalwater en 
voor een bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen, mag de voedselinformatie 
aan levensmiddelen geen eigenschappen 
toeschrijven inzake het voorkomen, 
behandelen of genezen van een menselijke 
ziekte, noch toespelingen maken op 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling
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dergelijke eigenschappen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen beschikbaar wordt 
gemaakt voor de exploitant die het 
levensmiddel verwerkt, zodat deze, indien 
hem dat wordt gevraagd, in staat is om de 
in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c) en 
onder f), vermelde verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel op het moment van 
verpakking;

Motivering

De nettohoeveelheid van een levensmiddel kan in de periode tussen de productie en de 
verkoop en consumptie van het levensmiddel veranderen. De producent heeft alleen invloed 
op de nettohoeveelheid op het moment van de verpakking en mag niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor een eventuele wijziging van de nettohoeveelheid op het moment van 
verkoop en/ of consumptie van het levensmiddel.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - letter h 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant of de verpakker dan wel 
van een in de Gemeenschap gevestigde 
verkoper;

h) de naam, handelsnaam of een 
geregistreerd handelsmerk en het adres 
van de in de Unie gevestigde fabrikant of 
van de verpakker, dan wel, voor wat 
producten uit derde landen betreft, van de 
invoerder;

Motivering

In overeenstemming met het beginsel van gelijke behandeling van communautaire producten 
en ingevoerde producten, is het relevant om in het geval van uit derde landen ingevoerde 
producten de naam van de invoerder te vermelden. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft; in 
dergelijke gevallen geschiedt de 
aanduiding overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

i) de plaats van herkomst wordt 
gepreciseerd 

- indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
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informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft;

- voor niet-verwerkte levensmiddelen en 
voor levensmiddelen met slechts één 
ingrediënt;
- voor de van vlees of zuivelproducten 
afgeleide primaire ingrediënten van 
samengestelde levensmiddelen. 
Voor vlees, met uitzondering van rund- en 
kalfsvlees, mag als plaats van herkomst 
alleen één enkele plaats worden vermeld 
als de dieren in één en hetzelfde land of 
op één en 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.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) een gebruiksaanwijzing, als het
levensmiddel zonder gebruiksaanwijzing 
niet behoorlijk kan worden gebruikt;

j) een gebruiksaanwijzing, als het 
gevaarlijk is om het product te gebruiken 
in de vorm waarin het wordt verkocht;

Motivering

De oorspronkelijke formulering zou tot gevolg hebben dat op bijvoorbeeld een pak zout of een 
zak meel de gebruiksmogelijkheden van het product zouden moeten worden vermeld. Het is in 
de eerste plaats de bedoeling om de veiligheid te garanderen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 

Schrappen
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vermeldingen wijzigen. Maatregelen die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door de 
verordening aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Motivering

Gezien het belang van deze bepaling is het niet wenselijk om aan de Commissie de exclusieve 
bevoegdheid te verlenen om de lijst van verplichte vermeldingen te wijzigen. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor melk en melkproducten die zijn 
verpakt in glazen flessen die bestemd zijn 
om opnieuw te worden gebruikt, mogen de 
lidstaten maatregelen vaststellen die 
afwijken van het bepaalde in artikel 9, 
lid 1 en artikel 10, lid 2. Zij delen de 
Commissie de tekst van die maatregelen 
onverwijld mee.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Vrijstellingen voor micro-ondernemingen 

en landbouwers
Ambachtelijke, door micro-
ondernemingen en landbouwers 
vervaardigde producten zijn vrijgesteld 
van de eisen zoals vermeld in artikel 9, 
lid 1, letter l). Zij kunnen ook worden 
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vrijgesteld van de verplichting tot 
vermelding van voedselinformatie zoals 
bedoeld in artikel 9, lid 1, letters b, c, d, g,
h, i, j en k, indien de producten op de 
plaats van vervaardiging worden 
verkocht, mits het verkooppersoneel de 
betrokken informatie kan verstrekken.

Motivering

Een overbodige belasting van micro-ondernemingen en landbouwers moet worden vermeden. 

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De metrologie omvat de methoden en 
technieken waarmee een model dat 
bestemd is om de werkelijkheid voor te 
stellen, kan worden geparametriseerd. 

Amendement 37

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.

3. Om de hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te 
beperken, moedigt de Commissie aan dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket beschikbaar worden gesteld, 
bijvoorbeeld door gebruikmaking van 
nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
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worden vastgesteld volgens de in artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie bedoelde 
procedure.

Amendement 38

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 of 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop worden verpakt, zijn de 
bepalingen van artikel 41 van toepassing. 
Niettemin moeten de in artikel 9, lid 1, 
letter c, bedoelde bijzonderheden op 
verzoek op de plaats van verkoop worden 
meegedeeld aan de klant.

Amendement 39

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, 
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, op de verpakking of op het etiket 
afgedrukt in een goed leesbaar lettertype 
met een lettergrootte van:

- ten minste 1 mm voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 



PE430.537v02-00 28/66 AD\801217NL.doc

NL

oppervlak of het etiket tussen 25 en 
100 cm2 groot is;
- ten minste 1,2 mm voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak of het etiket meer dan 100 cm2

groot is.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De achtergrondkleur van het etiket steekt 
af tegen de achtergrondkleur van het 
product, zodat voldoende contrast ontstaat 
om de leesbaarheid en de begrijpelijkheid 
van de vermelde informatie te
waarborgen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de Commissie kunnen 
gedetailleerde voorschriften worden 
vastgesteld voor de presentatie van de 
verplichte vermeldingen en de uitbreiding 
van de voorschriften van lid 2 tot de 
bijkomende verplichte vermeldingen voor 
specifieke types of categorieën 
levensmiddelen, als bedoeld in de 
artikelen 10 en 38. Maatregelen die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door de 
verordening aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen
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Amendement 42

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.

Schrappen

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Afkortingen, initialen inbegrepen, 
mogen niet worden gebruikt als zij de 
consument kunnen misleiden.

Amendement 44

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, dan wel de 
levensmiddelenverpakking zelf, bij 
voorbeeld een geplakte vouw, mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken of 
onderbreken.

Motivering

Noodzakelijke aanvulling: de vraag welke aanduidingen de aandacht afleiden zou tot velerlei 
interpretaties kunnen leiden en zou daarom de rechtszekerheid van 
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levensmiddelenhandelaren in gevaar brengen. 

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In het geval van levensmiddelen die 
voor bijzondere voeding zijn bestemd in de 
zin van Richtlijn 89/398/EEG van de 
Raad van 3 mei 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen1, waarvoor de 
communautaire wetgeving 
etiketteringsverplichtingen bevat in 
aanvulling op de bijzonderheden zoals 
vermeld in artikel 9, lid 1, voldoet de 
fontgrootte aan de eisen ten behoeve van 
de leesbaarheid voor de consument, 
alsook aan de eisen met betrekking tot 
aanvullende bijzonderheden in verband 
met het specifieke doel van de producten 
in kwestie.
1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De vermelding van de verplichte 
bijzonderheden mag niet leiden tot een 
toename van de grootte of het gewicht van 
het verpakkingsmateriaal of de 
voedselrecipiënt en mag evenmin op een 
andere wijze aanleiding geven tot een 
grotere belasting van het milieu.
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Motivering

De verplichte vermelding van voedselinformatie zou voor de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven aanleiding kunnen zijn de verpakte hoeveelheid te wijzigen, 
waaraan het risico van een grotere hoeveelheid verpakkingsafval kleeft. Dit zou haaks staan 
op het preventiebeginsel, dat bij de afvalbeheersregelingen van de EU voorop staat. 

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Etiketten die gebruikt worden 
voor de vermelding van verplichte 
voedselinformatie mogen niet gemaakt 
worden van materiaal dat het hergebruik 
of de recyclage van het 
verpakkingsmateriaal of de 
voedselrecipiënt ernstig belemmert of 
onmogelijk maakt.

Motivering

Overeenkomstig de afvalbeheersvoorschriften van de EU moet getracht worden ervoor te 
zorgen dat verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycleerd wordt. Als 
etiketten gemaakt worden van materiaal dat verschilt van het verpakkingsmateriaal, dan kan 
dat een ernstige hindernis voor een goed afvalbeheer vormen. 

Amendement 48

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 of van 
andere talen die in de lidstaat in kwestie 
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worden gebruikt.

Amendement 49

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 bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e), f) en l), verplicht.

Schrappen

Amendement 50

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 
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) en in artikel 29, lid 1, 
onder a), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. Andere bijzonderheden kunnen 
op vrijwillige basis op de verpakking 
vermeld worden. 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.

Motivering

Met de vermelding van het energiegehalte van een levensmiddel wordt wezenlijke informatie 
gegeven die de doorslag bij een bewuste koopbeslissing kan geven. Aanvullende vrijwillige 
gegevens van de fabrikant moeten mogelijk zijn. 
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende ingrediënten kunnen 
aan het einde van de in lid 1 bedoelde lijst 
in willekeurige volgorde worden vermeld: 
kruiden, aromatische planten en kruiden 
(behalve zout), natuurlijke en kunstmatige 
aroma's, smaakversterkers, 
levensmiddelenadditieven, vitaminen en 
voedingsstoffen, en mineralen en 
mineraalzouten.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – 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 

e) dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent, met 
uitzondering van alcoholhoudende 
mengdranken(‘alcopops’); meer bepaald
wijn en wijnproducten, als omschreven in 
verordening (EG) nr. 479/2008 en 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 
wijnbouwproducten1, vergelijkbare 
producten op basis van andere producten 
dan druiven, appelwijn, perenwijn, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van verordening (EG) 
nr. 110/2008. De Commissie stelt uiterlijk 
op …* een verslag over de toepassing van 
artikel 19 op deze producten op en kan dit 
verslag vergezeld laten gaan van een 
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artikel 49, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

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 vastgesteld waar 
noodzakelijk, volgens de volgende
procedure:

i) voor producten als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 479/2008, volgens 
de in artikel 113, lid 2, van deze 
verordening bedoelde procedure;
ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, 
lid 1 van verordening (EG) nr. 1601/1991, 
volgens de in artikel 14 van de betreffende 
verordening genoemde procedure; 
iii) voor producten als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 110/2008, volgens 
de in artikel 25, lid 3, van deze 
verordening bedoelde procedure; 
iv) voor andere producten, volgens de 
procedure bedoeld in artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die volgens de hierboven bedoelde 
procedures voor de in de punten i), ii) en 
iii) bedoelde producten worden 
onderkend, gelden deze maatregelen 
consequent en vanaf hetzelfde moment 
voor alle genoemde producten.
___________
*PB: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.
1PB L 149 van 16.6.1991, blz. 1.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor zover nodig kunnen er volgens 
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de volgende procedures voorwaarden voor 
de weergave van de in lid 1 bedoelde 
vermelding worden vastgesteld:
i) voor producten als bedoeld in artikel 1, 
lid 2 van verordening (EG) nr. 479/2008, 
volgens de in artikel 113, lid 1, van de 
betreffende verordening genoemde 
procedure;
ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van verordening (EG) 
nr. 1601/1991, volgens de in artikel 13 
van de betreffende verordening genoemde 
procedure;
iii) voor producten als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 110/2008, volgens 
de in artikel 25, lid 2, van deze 
verordening bedoelde procedure;
iv) voor andere alcoholhoudende 
dranken, volgens de procedure bedoeld in 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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) het desbetreffende ingrediënt of de 
desbetreffende categorie ingrediënten 
opvallend in woord of beeld of als 
grafische voorstelling op de etikettering is 
aangegeven, dit om het beginsel van de 
metrologie in acht te nemen en alle 
misleidende voedingsclaims te vermijden; 
of

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1
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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 conserveringsmethode en de
gebruiksaanwijzing van een levensmiddel 
moeten zodanig zijn aangeduid dat het 
levensmiddel op de juiste wijze kan 
worden gebruikt.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis
Informatie over de houderijsystemen van 

verschillende diersoorten
Volgens de in artikel 290 van het VWEU 
bedoelde procedure presenteert de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2010 
specifieke criteria voor het verstrekken 
van informatie over de houderijsystemen 
van de verschillende diersoorten waarvan 
vlees, vleesproducten en melk afkomstig 
zijn, naar het voorbeeld van de 
etikettering van eieren overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 557/2007 van de 
Commissie van 23 mei 2007 tot 
vaststelling van de bepalingen ter 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1028/2006 van de Raad betreffende 
bepaalde handelsnormen voor eieren1. Op 
basis van deze criteria gebeurt ook de 
etikettering van levensmiddelen die melk 
en vlees bevatten. 
____________________

1 PB L 132 van 24.5.2007, blz. 5.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b 
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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, industriële 
transvetzuren, koolhydraten, met een 
specifieke verwijzing naar natuurlijke en 
toegevoegde suikers, vezels en zout.

Motivering

De hoeveelheid transvetzuren en suikers moet worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, zodat de consumenten een volledig overzicht krijgen van de 
samenstelling van het levensmiddel vanuit voedingskundig oogpunt. Transvetzuren doen de 
hoeveelheid slechte cholesterol (LDL) stijgen en de goede cholesterol (HDL) dalen. De 
aandelen natuurlijke en toegevoegde suikers moeten ook worden aangegeven om de 
consument zo volledig mogelijk te informeren. Toegevoegde suikers bevatten evenveel 
calorieën als suikers die van nature aanwezig zijn, maar leveren bij niet-verbranding meer 
vet op. 

Amendement 58

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, 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 (EEG) 
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 

Dit lid is niet van toepassing op dranken 
met een alcoholgehalte van meer dan 
1,2 volumeprocent, met uitzondering van 
alcoholhoudende mengdranken 
(‘alcopops’). Het is met name niet van 
toepassing op wijn en wijnproducten, 
zoals omschreven in verordening (EG) 
nr. 479/2008 en in artikel 2, lid 1, van 
verordening (EEG) nr. 1601/91, 
soortgelijke uit andere vruchten dan 
druiven verkregen producten, appelwijn, 
perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
verordening (EG) nr. 110/2008. De 
Commissie stelt uiterlijk op ...* een verslag 
over de toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
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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.

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 nodig vastgesteld volgens de 
volgende procedure:

i) voor producten als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 479/2008, volgens 
de in artikel 113, lid 2, van deze 
verordening bedoelde procedure;
ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van verordening (EEG) nr. 1601/91, 
volgens de in artikel 14 van de betreffende 
verordening genoemde procedure;
iii) voor producten als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 110/2008, volgens 
de in artikel 25, lid 3, van deze 
verordening bedoelde procedure;
iv) voor andere producten, volgens de 
procedure bedoeld in artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die volgens de hierboven bedoelde 
procedures voor de in de punten i), ii) en 
iii) bedoelde producten worden 
onderkend, gelden deze maatregelen 
consequent en vanaf hetzelfde moment 
voor alle genoemde producten.
___________
*PB: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren 
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(waaronder omega 9);

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) meervoudig onverzadigde vetzuren; c) meervoudig onverzadigde vetzuren 
(waaronder omega 3 en/of ALA en 
DHA/EPA, omega 6);

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) cholesterol;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vezels; Schrappen

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) eiwitten; Schrappen
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Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) andere stoffen zoals vermeld in 
deel A van bijlage XIII.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook bestanddelen van bovengenoemde 
categorieën mogen worden vermeld.

Amendement 66

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 100 ml, alsook, overeenkomstig 
artikel 32, per portie of eenheid.

Motivering

Opdat de consument de producten die hij wil kopen daadwerkelijk zou kunnen vergelijken, 
moeten de hoeveelheid energie en nutriënten altijd uitgedrukt worden per 100 g of 100 ml; de 
enige uitzondering hierop wordt omschreven in artikel 32.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 
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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. Vrijwillige aanvullende opgave van 
voedingswaarden wordt verstrekt in 
tabelvorm, waarbij deze waarden worden
uitgedrukt als percentage van de in deel B 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames per 100 g, per 100 ml, en 
overeenkomstig artikel 31, lid 2, per 
portie. Eventuele etiketinformatie omtrent
de vitaminen en mineralen wordt in ieder 
geval uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

Motivering

Het is zinvol regels vast te stellen voor eventuele aanvullende declaraties op vrijwillige basis, 
om zo tot een zekere standaardisering te komen en verwarring onder de consumenten te 
vermijden. 

Amendement 68

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 nettogewicht van het in lid 1 
bedoelde levensmiddel minder dan 100 g 
bedraagt, is het toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie alleen per portie 
of per eenheid uit te drukken.

Motivering

Als een levensmiddel zelden per 100 g wordt geconsumeerd (zoals het geval is voor kauwgum 
of snoepjes), heeft het weinig zin de voedingswaarde per 100 g te vermelden. Als het 
levensmiddel in voorverpakte porties of in aparte, onderling identieke eenheden wordt 
aangeboden, mag de voedingswaarde enkel per portie of per eenheid worden uitgedrukt. 

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden bepaald in 
het kader van een nationale regeling als 
bedoeld in artikel 44.

2. De Commissie vaardigt volgens de 
procedure bedoeld in artikel 290 van het 
VWEU, voorschriften uit omtrent het 
gebruik van deze bijkomende 
uitdrukkingsvormen. De normen zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
over dieet en voeding, en het verband 
daarvan met gezondheid. Met het oog op 
de vaststelling van deze normen verzoekt 
de Commissie de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid om binnen twaalf 
maanden een relevant wetenschappelijk 
advies voor te leggen.

Motivering

Bijkomende uitdrukkingsvormen voor voedingsinformatie moeten worden toegelaten. De 
voorwaarden voor het gebruik van zulke vormen moeten echter op communautair niveau 
worden vastgesteld. 

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in uitvoering van artikel 31, leden 1 
en 2, vermelde gegevens in verband met de 
voedingswaarde-etikettering staan in hun 
geheel in de vorm van een tabel binnen 
hetzelfde gezichtsveld, op één en dezelfde 
plaats. De verplichte vermeldingen
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten, vetten, 
verzadigde vetzuren, industriële 
transvetzuren, koolhydraten, met een 
specifieke verwijzing naar natuurlijke en 
toegevoegde suikers, vezels en zout. 
Aanvullende vermeldingen worden op 
vrijwillige basis in de in bijlage XIII 
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beschreven volgorde gepresenteerd.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de op grond van artikel 34, 
lid 4, vermelde elementen bevindt zich 
onderaan rechts op de zichtbare kant van 
de verpakking de verplichte vermelding 
van de energie-inhoud zoals bedoeld in 
artikel 29, lid 1, onder a), en in deel B van 
bijlage XI, uitgedrukt in kcal per 100 g 
of ml en eventueel ook per portie, 
overeenkomstig artikel 31, lid 2.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als de voedingswaardedeclaratie 
voor de in bijlage IV opgesomde 
levensmiddelen verplicht is omdat een 
voedings- of gezondheidsclaim wordt 
gedaan, hoeft de 
voedingswaardedeclaratie niet in het 
hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

Motivering

De verplichte voedingswaardedeclaratie is niet van toepassing voor de in bijlage IV 
opgesomde levensmiddelen, aangezien deze geen grote hoeveelheden nutriënten bevatten. 
Conform artikel 7 van verordening (EG) nr. 1924/2006 en artikel 17, lid 3, van voorliggend 
voorstel, is de voedingswaardedeclaratie in geval van een voedings- of gezondheidsclaim 
echter verplicht voor alle levensmiddelen, inclusief de in bijlage IV vermelde levensmiddelen.  
Wanneer op de verpakking van de in bijlage IV opgesomde levensmiddelen een voedingsclaim 
of andere claim gedaan wordt, moet de voedingswaardedeclaratie voor deze levensmiddelen 
dus niet weergegeven worden in het hoofdgezichtsveld.  
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Lid 1 is niet van toepassing op de 
levensmiddelen die worden beschreven in 
richtlijn 89/398/EEG en in de specifieke 
richtlijnen die in artikel 4, lid 1, van deze 
richtlijn vermeld worden.

Motivering

Voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen (PARNUTS-levensmiddelen), zoals 
zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, aanvullende voeding voor zuigelingen en 
peuters en dieetvoeding voor medisch gebruik, zijn toegesneden op de specifieke 
voedselbehoeften van de desbetreffende doelgroepen. Deze levensmiddelen vallen binnen de 
werkingssfeer van richtlijn 2009/39/EG van de Raad. De in artikel 9, lid 1, van het voorstel 
voor een verordening voorziene verplichting om een voedingswaardedeclaratie te 
verstrekken, is niet in overeenstemming met het gebruik dat van deze PARNUTS-
levensmiddelen wordt gemaakt. Voor wat PARNUTS-levensmiddelen betreft, kan de 
vermelding van voedingswaarde-informatie binnen het hoofdgezichtsveld kwetsbare 
consumentengroepen misleiden en hen er zelfs toe aanzetten andere producten te kiezen die 
vanuit voedingsoogpunt als superieur worden beschouwd.   

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits aan 
de volgende essentiële voorschriften wordt 
voldaan:

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt, mits aan de volgende essentiële 
voorschriften wordt voldaan:

Motivering

Voedingswaardesymbolen moeten op Europees niveau worden geharmoniseerd met het oog 
op het vrije verkeer van producten. 
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften.

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
duidelijk leesbaar zijn.

Motivering

Indien wordt geëist dat vrijwillige gegevens van levensmiddelen op dezelfde manier worden 
gepresenteerd als die van producten waarvoor een declaratie verplicht is, zullen producenten 
waarschijnlijk ophouden met vrijwillige verstrekking van gegevens.   Onderhavig voorstel 
heeft dus tot gevolg dat de consument minder informatie zou krijgen dan thans het geval is. 

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 1 
blijft bijkomende vrijwillige 
voedingswaarde-informatie voor 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
kinderen, toegestaan, mits deze specifieke 
referentiewaarden wetenschappelijk zijn 
bewezen, de consument niet misleiden en 
in overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgelegde algemene 
voorwaarden.

Motivering

De referentiewaarden in bijlage IX B hebben betrekking op de gemiddelde volwassene. 
Afwijkende referentiewaarden voor producten met specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
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kinderen , die door de industrie reeds zijn ingevoerd en die wetenschappelijk zijn bewezen, 
moeten ook in het vervolg als bijkomende informatie worden toegestaan. 

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 
en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats.

2. De leden 3 en 4 zijn van toepassing 
wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
wordt vermeld om de consumenten erover 
te informeren dat een levensmiddel uit een 
gegeven land of plaats afkomstig is, 
onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving, met name 
Verordening (EG) nr. 509/2006 van de 
Raad van 20 maart 2006 inzake 
gegarandeerde traditionele specialiteiten 
voor landbouwproducten en 
levensmiddelen1, Verordening (EG) 
nr. 510/2006 van de Raad van 
20 maart 2006 inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen2, 
Verordening (EG) nr. 491/2009 van de 
Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en 
specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten (integrale-GMO-
verordening)3, verordening (EG) 
nr. 110/2008 en verordening (EEG) 
nr. 1601/91.
____________________

1 PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.
2 PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
3 PB L 154 van 17.6.2009, blz. 1.
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Motivering

Om problemen bij de uitvoering van de verordening te voorkomen, moet de van kracht zijnde 
Gemeenschapswetgeving vermeld worden, met name de communautaire wetgeving met 
betrekking tot de oorsprongsbenaming van landbouwproducten.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om een volledige traceerbaarheid 
‘van boer tot bord’ te verzekeren, 
waarborgt de etiketteringsregeling dat 
producten zowel tot het land van 
oorsprong als tot het bedrijf van herkomst 
kunnen worden getraceerd. Deze regel 
geldt evenwel niet voor producten 
waarvan de producent van herkomst niet 
te achterhalen valt, zoals bij melk het 
geval is.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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.

Schrappen

Motivering

Artikel 35 van het Commissievoorstel zou onnodige problemen voor exploitanten van 
bedrijven met zich meebrengen. 
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Het is belangrijk dat de consument de herkomst van een product kent. In bepaalde gevallen is 
het echter niet mogelijk het land van oorsprong te bepalen aangezien de bestanddelen van het 
product uit verschillende landen afkomstig kunnen zijn en van dag tot dag kunnen 
veranderen. De heersende regels betreffende de etikettering van de oorsprong voorzien dat de 
plaats van herkomst op vrijwillige basis vermeld wordt, behalve indien het ontbreken van 
deze vermelding de consument ernstig kan misleiden voor wat de feitelijke oorsprong van het 
levensmiddel betreft. Het is beter deze regels te handhaven en ze niet te vervangen door 
nieuwe voorschriften. 

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het land van herkomst van whisky 
wordt steeds vermeld, en wel in het 
hoofdgezichtsveld. Indien de whisky in 
meerdere landen wordt geproduceerd, 
worden alle landen vermeld.

Motivering

Op in de Europese Unie verkochte whisky staat traditioneel de naam van het land van 
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oorsprong van de whisky vermeld; de consument hecht immers veel belang aan deze 
informatie.  Sommige whisky's zonder vermeldingen van oorsprong gebruiken andere 
aanwijzingen om het te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een van de belangrijke 
whiskyproducerende landen, terwijl dit niet het geval is.  Om misleiding van de consument te 
voorkomen is het derhalve zinvol om op alle in de EU verkochte whisky de herkomst te 
vermelden.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 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.

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte informatie 
vaststellen. Maatregelen die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 290 van 
het VWEU bedoelde procedure, in overleg 
met de betrokken partijen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk en de bepalingen ervan 
worden geschrapt.

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en het vrij verkeer van 
goederen op de interne markt. 

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk en de bepalingen ervan 
worden geschrapt.

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en het vrij verkeer van 
goederen op de interne markt. 

Amendement 85

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 51 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 2, lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 bis
Wijzigingen van richtlijn 2001/110/EG

1. Artikel 2, lid 4, letter a), van Richtlijn 
2001/110/EG van de Raad van 
20 december 2001 inzake honing1 wordt 
vervangen door:
“a) Het land of de landen van oorsprong 
waar de honing is vergaard, wordt 
(worden) op het etiket vermeld. Indien de 
honing echter van oorsprong is uit meer 
dan een lidstaat of derde land, wordt deze 
vermelding vervangen door een van de 
volgende vermeldingen:
- "gemengde honing uit EU-landen",
- "gemengde honing uit niet-EU-landen".
Indien het aandeel honing uit EU-landen 
meer bedraagt dan het aandeel honing uit 
niet-EU-landen:
- "gemengde honing uit EU- en niet-EU-
landen".
Indien het aandeel honing uit niet-EU-
landen meer bedraagt dan het aandeel 
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honing uit EU-landen:
- "gemengde honing uit niet-EU- en EU-
landen".
2. Het volgende punt wordt toegevoegd 
aan artikel 2, lid 4, van richtlijn 
2001/110/EG:
"a bis) Indien een deel van de honing 
afkomstig is uit een derde land, moet het 
percentage van de uit een EU-lidstaat 
afkomstige honing en het percentage van 
de uit het derde land afkomstige honing 
worden vermeld.”
_______
1PB L 10 van 2.1.2002, blz. 47.”

Motivering

De huidige voorschriften bieden geen garantie dat de consument naar behoren wordt 
geïnformeerd. Hij kan worden misleid. Ook al bevat de honing een minimale hoeveelheid 
honing uit EU-landen (bijv. 5%), toch moet op het etiket dan nog steeds "gemengde honing uit 
EU- en niet-EU-landen" worden vermeld. 

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand drie jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand vijf jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan vijftig
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan tien
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].



PE430.537v02-00 52/66 AD\801217NL.doc

NL

Levensmiddelen die vóór [datum van 
inwerkingtreding] in de handel zijn 
gebracht of geëtiketteerd en die niet aan 
het bepaalde in deze verordening voldoen, 
mogen in de handel worden gebracht tot 
de datum van minimale houdbaarheid of 
de uiterste consumptiedatum.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- van nature aanwezige suikers,

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- toegevoegde suikers,

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 2 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verzadigde vetzuren,

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 2 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- transvetzuren,
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vezels, Schrappen

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- eiwitten, Schrappen

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "Transvetzuren": vetzuren met één of 
meerdere niet-geconjugeerde (d.w.z. door 
ten minste één methyleengroep 
gescheiden) dubbele koolstof-
koolstofbindingen in de trans-configuratie;

4. "Transvetzuren": vetzuren met één of 
meerdere niet-geconjugeerde (d.w.z. door 
ten minste één methyleengroep 
gescheiden) dubbele koolstof-
koolstofbindingen in de trans-configuratie, 
met uitzondering van transvetzuren van 
natuurlijke oorsprong die afkomstig zijn 
van herkauwers;

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. “Van nature aanwezige suikers”:
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mono- en disachariden die van nature 
aanwezig zijn in het levensmiddel;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. “Toegevoegde suikers”: mono- en 
disachariden die gebruikt worden omwille 
van hun zoetende eigenschappen;

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25;

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25, en 
voor melkeiwitten x 6,38;

Motivering

Dit is in overeenstemming met de "CODEX STAN 1-1985 voor de Algemene Standaard voor 
de etikettering van voorverpakt voedsel", die is geaccepteerd door de Europese Commissie.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "Hoofdgezichtsveld": het gezichtsveld 
dat het meest waarschijnlijk in beeld of 
zichtbaar is onder normale of 
gebruikelijke verkoop- of 
gebruiksomstandigheden.

Schrappen
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) granen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

d) granen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende
distillaten.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op 
het advies van de EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten 
de vermelding "veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, ook wanneer zij, zoals uit 
het EAVV-advies blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens 
dat de huidige formulering moet worden gewijzigd om te vermijden dat kwetsbare 
consumenten worden misleid.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wei die wordt gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent;

a) wei die wordt gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende
distillaten;

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op 
het advies van de EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten 
de vermelding "veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, ook wanneer zij, zoals uit 
het EAVV-advies blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens 
dat de huidige formulering moet worden gewijzigd om te vermijden dat kwetsbare 
consumenten worden misleid.
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende
distillaten.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op 
het advies van de EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten 
de vermelding "veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, ook wanneer zij, zoals uit 
het EAVV-advies blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens 
dat de huidige formulering moet worden gewijzigd om te vermijden dat kwetsbare 
consumenten worden misleid.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

TYPE OF 
CATEGORIE 

LEVENSMIDDEL
EN

VERMELDINGEN

5 bis. LEVENSMIDDELEN DIE 
INGREDIËNTEN BEVATTEN DIE 
AFKOMSTIG ZIJN VAN GENETISCH 
GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
Levensmiddelen 
die ingrediënten 
bevatten die 
afkomstig zijn van
genetisch 
gemodificeerde 
organismen

"Voedselingrediënten 
afkomstig van genetisch 
gemodificeerde 
organismen"
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Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt en 
die bestaan uit één ingrediënt of categorie 
van ingrediënten;

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt, 
alsook gedroogde groente en fruit, zoals 
pruimen en abrikozen, die gedroogd zijn 
en mogelijkerwijs zijn gerehydrateerd 
door middel van de toevoeging van water, 
en die bestaan uit één ingrediënt of 
categorie van ingrediënten;

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op fruit zoals pruimen (één enkel ingrediënt) die 
gedehydreerd zijn voor conservatiedoeleinden en waaraan water mag worden toegevoegd.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- een kruid, een aroma, een specerij of 
mengsels daarvan;

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen die rechtstreeks door de 
producent in kleine hoeveelheden worden 
geleverd aan de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel die rechtstreeks 
aan de eindverbruiker levert;

- levensmiddelen die rechtstreeks door 
kleine bedrijven in kleine hoeveelheden 
worden geleverd aan de eindverbruiker of 
aan de plaatselijke detailhandel die 
rechtstreeks aan de eindverbruiker levert;
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 19 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kauwgom;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 19 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in een hoeveelheid van 
minder dan 5 g/ml;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 19 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- op onuitwisbare wijze gemerkte glazen 
flessen.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De benaming van het levensmiddel 
omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zicht 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 zou kunnen misleiden.

1. De benaming van het levensmiddel 
omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zicht bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld poeder, opnieuw ingevroren,
gevriesdroogd, diepvries, concentraat, 
gerookt), in alle gevallen waarin het 
weglaten van deze informatie de koper zou 
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kunnen misleiden.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL C BIS – SPECIFIEKE
VOORSCHRIFTEN INZAKE HET
GEBRUIK VAN DE TERM “HONING”
Het gebruik van de term “honing” of van
de uitdrukking “bevat honing” of “op 
basis van honing” in de benaming van 
een product of in om het even welk al dan 
niet grafisch element waarmee wordt 
aangegeven dat het product honing bevat, 
is uitsluitend toegelaten indien ten minste 
50% van het suikergehalte in het product 
in kwestie van de honing afkomstig is. 

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel C bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel C ter - VERKOOPBENAMING 
VOOR LEVENSMIDDELEN DIE DE 
INDRUK WEKKEN EEN ANDER 
LEVENSMIDDEL TE ZIJN 
Levensmiddelen die de indruk wekken een 
ander levensmiddel te zijn of waarin een 
ingrediënt door een imitatie is vervangen, 
worden als volgt geëtiketteerd:
Afwijking qua 
type, kwaliteit en 
samenstelling

Verkoopbenamin
g

Vergeleken met 
kaas, volledige of 
gedeeltelijke 
vervanging van 
melkvet door 

"Imitatiekaas"
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plantaardig vet

Vergeleken met 
ham, veranderde 
samenstelling 
bestaande uit 
fijngemaakte 
ingrediënten met 
een aanzienlijk 
lager gehalte aan 
vlees

"Imitatieham"

Motivering

Bij namaakham en -kaas bestaat het probleem dat uit de vermeldingen van de ingrediënten in 
de lijst van ingrediënten niet zonder meer blijkt dat sprake is van vervangingsproducten. Dit 
probleem kan worden opgelost door de verkoopbenaming nader te preciseren, zodat de 
consument in één oogopslag kan zien om welk type product het gaat. 

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het adjectief "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie, tenzij het gehalte aan 
verzadigde vetzuren en transvetzuren in 
de voedingswaardedeclaratie is 
opgenomen.

Het adjectief "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie.

Motivering

Verbruikers zijn gewend om te zoeken naar de term "gehard vet" op de lijst van ingrediënten 
om na te gaan of een product kunstmatige transvetzuren bevat.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 2 – kolom 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het adjectief "gehard" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 

Het adjectief "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
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gehard vet, tenzij het gehalte aan 
verzadigde vetzuren en transvetzuren in 
de voedingswaardedeclaratie is 
opgenomen.

geharde olie.

Motivering

Verbruikers zijn gewend om te zoeken naar de term "gehard vet" op de lijst van ingrediënten 
om na te gaan of een product kunstmatige transvetzuren bevat.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 17 – kolom 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. De skeletspieren van als voor de 
menselijke consumptie geschikt erkende 
zoogdier- en vogelsoorten, met de van 
nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
waarvan de totale gehalten aan vet en 
bindweefsel de hieronder vermelde 
waarden niet overschrijden en wanneer het 
vlees een ingrediënt vormt van een ander 
levensmiddel. Producten die aan de 
definitie van "separatorvlees" 
beantwoorden, vallen niet onder deze 
definitie.

17. De skeletspieren van als voor de 
menselijke consumptie geschikt erkende 
zoogdier- en vogelsoorten, met de van 
nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
waarvan de totale gehalten aan vet en 
bindweefsel de hieronder vermelde 
waarden niet overschrijden en wanneer het 
vlees een ingrediënt vormt van een ander 
levensmiddel. Vlees dat wordt verkregen 
van beenderen met daaraan vastzittend 
vlees, dat niet onder de definitie van 
separatorvlees als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong1

valt, valt ook onder deze definitie.
______
1 PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

Motivering

Separatorvlees dat wordt verkregen met de zogenoemde "Baader technologie" (viande gros 
grain), wordt beschouwd als vlees. De conclusies van het Histalim EU-onderzoeksproject uit 
2007 tonen duidelijk aan dat er noch vanuit organoleptisch en microbiologisch oogpunt, noch 
qua samenstelling verschil is tussen dit soort vlees en gehakt.

Amendement 114
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld.

Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht op het moment 
van verpakking van dat levensmiddel 
vermeld.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – punt 1 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vitamine A (μg)         800 Vitamine A (μg)         800

Vitamine D (μg)             5 Vitamine D (μg)             5
Vitamine E (mg)           10 Vitamine E (mg)           12

Vitamine K (μg)           75
Vitamine C (mg)          60 Vitamine C (mg)          80
Thiamine (mg)               1,4 Thiamine (mg)               1,1
Riboflavine (mg)             1,6 Riboflavine (mg)             1,4
Niacine (mg)               18 Niacine (mg)              16
Vitamine B6 (mg)        2 Vitamine B6 (mg)        1,4
Folacine (μg)          200 Foliumzuur (μg)   200
Vitamine B12 (μg)     1 Vitamine B12 (μg)     2,5
Biotine (mg)              0,15 Biotine (μg)             50
Pantotheenzuur (mg) 6 Pantotheenzuur (mg) 6

Calcium (mg)           800 Calcium (mg)           800

Kalium (mg)  2000
Chloride (mg)  800

Fosfor (mg)              800 Fosfor (mg) 700
IJzer (mg)                          14 IJzer (mg)              14
Magnesium (mg)           300 Magnesium (mg)  375
Zink (mg)                        15 Zink (mg)              10
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Koper (mg)           1
Mangaan (mg)  2
Fluoride (mg)     3,5
Selenium (μg)  55
Chroom (μg)    40
Molybdeen (μg) 50

Jood (μg)                        150 Jood (μg)         150

Motivering

 De nieuwe verordening moet rekening houden met richtlijn 2008/100/EG inzake de 
voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities, die op 28 oktober 2008 gepubliceerd 
is in het Publicatieblad. Om de geldende wetgeving te eerbiedigen, suggereert de rapporteur 
bijgevolg om de door de Commissie voorgestelde tabel “Vitaminen en mineralen die kunnen 
worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)” te vervangen door de 
tabel uit richtlijn 2008/100/EG.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van:

- 15% van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) per 100 g voor vast 
voedsel, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, of
- 7,5% van de ADH per 100 ml voor 
vloeistoffen, of
- 5% van de ADH per 100 kcal (12 % van 
de ADH 1 MJ), of
- een percentage als bepaald 
overeenkomstig de afwijkingen die 
worden toegestaan krachtens artikel 6 van 
verordening (EG) nr. 1925/2006.
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Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Referentie-innames voor energie en 
bepaalde andere nutriënten dan vitaminen 
en mineralen (volwassenen)

Referentie-innames voor energie en 
bepaalde andere nutriënten dan vitaminen 
en mineralen (volwassenen)1

____________________

1 De referentie-innames zijn indicatieve waarden; 
ze zullen meer in detail bepaald worden door de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Motivering

De referentie-innames zijn indicatieve waarden; ze moeten meer in detail bepaald worden 
door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel – regel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

34 g

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel – regel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Meervoudig 
onverzadigde 

16 g
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vetzuren

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel – regel 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Omega-6 
vetzuren

14 g

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel – regel 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Omega-3 
vetzuren

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A – tabel – regel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— energie kJ en kcal — energie kcal
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