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Amendement 1
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de invoering van
verschillende niveaus van bescherming 
voor Europese kwaliteitsaanduidingen tot 
onrechtvaardige situaties zou kunnen 
leiden, vooral als daarbij hoofdzakelijk 
economische criteria worden gehanteerd; 
is daarom van oordeel dat alle 
geografische aanduidingen dezelfde mate 
van erkenning moeten krijgen;

6. is van mening dat het dubbele niveau 
van bescherming (nationaal en 
communautair) een van de instrumenten 
kan zijn waarmee tegemoet kan worden 
gekomen aan de toenemende vraag naar 
BOB’s en BGA’s voor kleinschalige 
productie of producten die uitsluitend 
plaatselijke verspreiding vinden; meent 
tevens dat de nationale bescherming, die 
gebaseerd is op dezelfde selectiecriteria 
van verordening (EG) nr. 510/2006, maar 
die via nationale procedures van de 
afzonderlijke lidstaten uitgaat, weliswaar 
geen bescherming op Europees niveau 
waarborgt, maar wel de mogelijkheid 
biedt dat producten vaste voet krijgen op 
plaatselijke markten en dat toegang wordt 
verkregen tot programma’s voor 
plattelandsontwikkeling, zonder dat zich 
conflicten voordoen met de op 
communautair niveau erkende 
oorsprongsbenamingen;

Or. it

Amendement 2
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan te 
onderhandelen over de instelling van 

Schrappen



PE430.985v01-00 4/12 AM\799274NL.doc

NL

internationaal register van een 
geografische aanduidingen in het kader 
van de Wereldhandelsorganisatie, en 
steunt het streven van de Commissie om 
geografische aanduidingen op te nemen 
in de handelsovereenkomst ter bestrijding 
van namaak en in het takenpakket van de 
toekomstige Europese waarnemingspost 
voor namaak en piraterij;

Or. en

Amendement 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen 
overeenstemming moet trachten te 
bereiken over de "niet-commerciële 
overwegingen" om te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten aan 
dezelfde EU-vereisten op het gebied van 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu 
voldoen als die welke aan de in de EU 
geproduceerde landbouwproducten 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 
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verwerkte levensmiddelen, maar is tegen 
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten 
omdat dit voor de Europese industrie zware 
lasten zou inhouden, die niet in verhouding 
staan tot de toegevoegde waarde die deze 
maatregel zou kunnen opleveren; is zich 
ervan bewust dat de Europese industrie 
reeds aan strenge etiketteringsvoorschriften 
moet voldoen om de consument juiste 
informatie te verstrekken;

verwerkte levensmiddelen, maar is tegen 
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten in 
verwerkte en niet-verwerkte 
levensmiddelen omdat dit voor de 
Europese industrie zware lasten zou 
inhouden, die niet in verhouding staan tot 
de toegevoegde waarde die deze maatregel 
zou kunnen opleveren; is zich ervan 
bewust dat de Europese industrie reeds aan 
strenge etiketteringsvoorschriften moet 
voldoen om de consument juiste informatie 
te verstrekken;

Or. en

Amendement 5
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 
verwerkte levensmiddelen, maar is tegen 
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten 
omdat dit voor de Europese industrie 
zware lasten zou inhouden, die niet in 
verhouding staan tot de toegevoegde 
waarde die deze maatregel zou kunnen 
opleveren; is zich ervan bewust dat de 
Europese industrie reeds aan strenge 
etiketteringsvoorschriften moet voldoen 
om de consument juiste informatie te
verstrekken; 

8. benadrukt dat vermelding van het land 
van oorsprong van een levensmiddel moet 
worden voorgeschreven voor 
levensmiddelen die bestaan uit één enkel 
ingrediënt, en voor het hoofdingrediënt en 
het (de) kenmerkende ingrediënt(en) in 
levensmiddelen met meerdere 
ingrediënten; benadrukt dat voor vlees en 
vleeshoudende levensmiddelen het 
oorsprongsland moet worden vermeld, 
rekening houdende met de plaats van 
geboorte, teelt en slacht;

Or. en
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Amendement 6
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 
verwerkte levensmiddelen, maar is tegen
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten 
omdat dit voor de Europese industrie 
zware lasten zou inhouden, die niet in 
verhouding staan tot de toegevoegde 
waarde die deze maatregel zou kunnen 
opleveren; is zich ervan bewust dat de 
Europese industrie reeds aan strenge 
etiketteringsvoorschriften moet voldoen 
om de consument juiste informatie te 
verstrekken;

8. wijst nadrukkelijk op de noodzaak van 
verplichte aanduiding van de oorsprong 
van het primaire ingrediënt van verwerkte
levensmiddelen en van de plaats van 
herkomst van landbouwproducten omdat 
aan dergelijke informatie door een groot 
deel van de consumenten veel waarde 
wordt gehecht;

Or. it

Amendement 7
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 
verwerkte levensmiddelen, maar is tegen 
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten 
omdat dit voor de Europese industrie zware 
lasten zou inhouden, die niet in verhouding 
staan tot de toegevoegde waarde die deze 
maatregel zou kunnen opleveren; is zich 
ervan bewust dat de Europese industrie 
reeds aan strenge etiketteringsvoorschriften 
moet voldoen om de consument juiste 
informatie te verstrekken;

8. steunt de vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen van 
verwerkte levensmiddelen, maar is tegen 
een verplichte vermelding van de plaats 
van herkomst van landbouwproducten 
omdat dit voor de Europese industrie zware 
lasten zou inhouden, die niet in verhouding 
staan tot de toegevoegde waarde die deze 
maatregel zou kunnen opleveren; is zich 
ervan bewust dat de Europese industrie 
reeds aan strenge etiketteringsvoorschriften 
moet voldoen om de consument juiste 
informatie te verstrekken; is van mening 
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dat vrijwillige aanduiding van de 
oorsprong van de grondstoffen de interne 
markt niet mag belemmeren; 

Or. en

Amendement 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat het beleid ten 
aanzien van de kwaliteit van 
landbouwproducten, bijvoorbeeld de 
etiketteringsvoorschriften, consistent moet 
zijn met de andere relevante EU-
wetgeving; is van mening dat het beleid 
rond de kwaliteit van landbouwproducten 
moet worden uitgevoerd met 
inachtneming van de kosten van nieuw 
beleid, alsook van de specifieke 
kenmerken van bepaalde bedrijfstakken, 
zoals die van verwerkte 
landbouwproducten;

Or. en

Amendement 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat de 
landbouwproducten van de Europese 
Unie automatisch reeds aan een zekere 
kwaliteitsnorm beantwoorden omdat zij 
volgens de wettelijke bepalingen van de 
EU inzake productkwaliteit, duurzame 
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productie , ecologische en sanitaire 
voorschriften (Cross Compliance) worden 
geproduceerd; Daarnaast worden door de 
aanbouw van landbouwproducten de 
cultuurlandschappen van Europa 
beschermd. Met dergelijke voorschriften 
zou de vermelding "geteeld 
(geproduceerd, vervaardigd) in 
Europa"bij wijze van 
kwaliteitsaanduiding mogelijk moeten 
zijn.

Or. de

Amendement 10
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd dat de Commissie van plan 
is een nieuw biologisch EU-logo te 
ontwikkelen om de handelsbarrières voor 
deze producten op de interne markt uit de 
weg te ruimen; pleit ervoor de nodige 
initiatieven goed te keuren om de handel in 
biologische producten op internationaal 
vlak te bevorderen;

11. is verheugd dat de Commissie van plan 
is een nieuw biologisch EU-logo te 
ontwikkelen om de handelsbarrières voor 
deze producten op de interne markt uit de 
weg te ruimen; pleit ervoor de nodige 
initiatieven goed te keuren om de handel in 
biologische producten op internationaal 
vlak te bevorderen; is van mening dat 
producten uit derde landen aan dezelfde 
eisen moeten voldoen om onder het 
nieuwe EU-logo voor biologische 
producten te mogen worden aangeboden, 
en dat de controles moeten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 11
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 12
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Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat andere 
milieuvriendelijke productiemethoden, 
zoals "geïntegreerde productie", moeten
worden bevorderd; wijst erop dat de 
vaststelling van Europese regelgeving 
inzake geïntegreerde productie de 
inspanningen van landbouwers en 
veehouders op het vlak van 
voedselveiligheid en milieu meer 
zichtbaarheid zou geven ten opzichte van 
invoer uit derde landen; pleit ervoor dat 
tegelijkertijd een promotie- en 
marketingcampagne voor Europese 
geïntegreerde producten wordt opgezet;

12. . is van mening dat vrijwillige 
etikettering van andere milieu- en 
diervriendelijke productiemethoden, zoals 
"geïntegreerde productie", "weidegrazers" 
en "berglandbouw" moet worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 12
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat andere
milieuvriendelijke productiemethoden, 
zoals "geïntegreerde productie", moeten
worden bevorderd; wijst erop dat de 
vaststelling van Europese regelgeving 
inzake geïntegreerde productie de 
inspanningen van landbouwers en 
veehouders op het vlak van 
voedselveiligheid en milieu meer 
zichtbaarheid zou geven ten opzichte van 
invoer uit derde landen; pleit ervoor dat 
tegelijkertijd een promotie- en 
marketingcampagne voor Europese 
geïntegreerde producten wordt opgezet;

12. is van mening dat biologische 
productie als milieuvriendelijke 
productiemethode moet worden bevorderd; 
pleit er daarom voor dat een promotie- en 
marketingcampagne voor biologische 
productie wordt opgezet;

Or. en



PE430.985v01-00 10/12 AM\799274NL.doc

NL

Amendement 13
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat andere 
milieuvriendelijke productiemethoden, 
zoals "geïntegreerde productie", moeten 
worden bevorderd; wijst erop dat de 
vaststelling van Europese regelgeving 
inzake geïntegreerde productie de 
inspanningen van landbouwers en 
veehouders op het vlak van 
voedselveiligheid en milieu meer 
zichtbaarheid zou geven ten opzichte van 
invoer uit derde landen; pleit ervoor dat 
tegelijkertijd een promotie- en 
marketingcampagne voor Europese 
geïntegreerde producten wordt opgezet;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 14
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. Acht het belangrijk dat er 
uniforme definities komen voor 
aangeboden extra informatie, 
bijvoorbeeld omtrent de 
koolstofvoetafdruk;

Or. en
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Amendement 15
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. meent dat alternatieve methoden 
voor informatieverstrekking, bijvoorbeeld 
via het internet of op de kassabon, 
eveneens moeten worden bezien;  

Or. en

Amendement 16
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. betreurt dat de Commissie in haar 
mededeling geen gewag maakt van de 
noodzaak om 
afzetbevorderingsmaatregelen aan te 
moedigen, aangezien deze nodig is om de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers op het vlak van kwaliteit, 
voedselveiligheid en milieu rendabel te 
maken; is van mening dat de 
afzetbevorderingsinstrumenten waarover 
de EU beschikt, moeten worden herzien 
om ze doeltreffender te maken; stelt in dit 
verband voor om de promotiesteun die 
onlangs in de wijnsector is ingevoerd, uit 
te breiden tot de EU-markt;

14. betreurt dat de Commissie in haar 
mededeling geen gewag maakt van de 
noodzaak om 
afzetbevorderingsmaatregelen voor 
duurzame productiemethoden aan te 
moedigen; is van mening dat de 
afzetbevorderingsinstrumenten waarover 
de EU beschikt, moeten worden herzien 
om ze doeltreffender te maken; 

Or. en
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Amendement 17
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie met een 
voorstel te komen inzake criteria voor 
ecologische, sociale en ethische aspecten 
rond de etikettering van levensmiddelen.

Or. en


