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Amendement 202
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(20 bis) Voor een aantal levensmiddelen 
wordt geclaimd dat de consumptie ervan 
gunstige gevolgen heeft voor de 
gezondheid. Dit soort vermeldingen moet 
meetbaar en controleerbaar zijn.

Or. ro

Motivering

Voor een aantal in de handel zijnde levensmiddelen (bvb. graanvlokken) wordt geclaimd dat men 
bij langdurige consumptie ervan zou afvallen. Dergelijke marketingclaims kunnen de 
consumenten om de tuin leiden. Normaliter moet de wetgever bepalen dat dergelijke 
vermeldingen verplicht vergezeld moeten gaan van een dieetprogramma, waarin duidelijk wordt 
gemaakt op welke voorwaarden de claim verwezenlijkt kan worden.

Amendement 203
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Voorstel van de Commissie Amendement

(21) Om een versnippering van de 
voorschriften betreffende de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven ten aanzien 
van voedselinformatie te voorkomen, is het 
dienstig dat de verantwoordelijkheden van 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven op dit gebied
worden verduidelijkt.

(21) Om een versnippering van de 
voorschriften betreffende de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven in geval van 
foute, misleidende of ontbrekende
voedselinformatie te voorkomen, moeten
de verantwoordelijkheden van de 
levensmiddelenbedrijven helder worden
vastgelegd. Als richtsnoer daarbij dienen 
de bepalingen van Verordening (EG) nr. 
767/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 juli 2009 betreffende het 
in de handel brengen en het gebruik van 
diervoeders¹.
_________________
1 PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

Or. de
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Motivering

Om de betrokkenen rechtszekerheid te verschaffen, moeten hun plichten ondubbelzinnig worden 
vastgelegd. De bedoeling is eveneens dat handelsondernemingen voor deze situatie niet 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld, omdat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn en hierop 
geen invloed hebben. Het arrest in de zaak "Lidl-Italia" van het Europees Hof van Justitie 
onderstreept de thans ontoereikende rechtszekerheid van levensmiddelhandelaren bij de 
geldende wetgeving.

Amendement 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Voorstel van de Commissie Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Veranderingen aan de lijst van verplichte etiketteringeisen zijn van beduidende invloed op de 
voedsel- en drankindustrie. 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 205
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Voorstel van de Commissie Amendement

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, veroorzaken zij 
allergieën of intoleranties bij de 
consumenten, en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de mensen 
die eraan lijden. Het is belangrijk dat 
informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
allergene werking wordt verstrekt om 
consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordachte en veilige keuzes te maken.

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, veroorzaken zij 
allergieën of intoleranties bij de 
consumenten, en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de mensen 
die eraan lijden. Het is belangrijk dat 
informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
allergene werking of van stoffen die het 
ziekterisico verhogen, wordt verstrekt om 
consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordachte en veilige keuzes te maken.

Or. ro

Motivering

Wanneer bepaalde ingrediënten, in het bijzonder additieven, maar ook stoffen die bij de 
vervaardiging van levensmiddelen worden gebruikt, in hoge concentraties kunnen worden 
opgenomen, kan dit het ziekterisico doen toenemen.

Amendement 206
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Voorstel van de Commissie Amendement

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, veroorzaken zij
allergieën of intoleranties bij de 
consumenten, en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de mensen 
die eraan lijden. Het is belangrijk dat 
informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
allergene werking wordt verstrekt om 

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, dan kunnen zij bij 
mensen allergieën of intoleranties 
veroorzaken of in sommige gevallen zelfs
de gezondheid van de betrokkenen in 
gevaar brengen. Daarom is het belangrijk 
dat informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
wetenschappelijk aangetoonde allergene 
werking wordt verstrekt om met name 
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consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordachte en veilige keuzes te maken.

consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordacht levensmiddelen te kiezen die 
voor hen veilig zijn. Ook sporen moeten 
aangegeven worden, zodat personen met 
ernstige allergieën een veilige keuze 
kunnen maken. Hiervoor moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
uitgewerkt.

Or. sv

Amendement 207
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Voorstel van de Commissie 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 een 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 een onleesbare 
productinformatie één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is. 
Daarom is het zaak rekening te houden 
met de combinatie van factoren als 
lettertype, kleur en contrast.

Or. de

Amendement 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Voorstel van de Commissie Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
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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.

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 elementen 
zoals grootte, lettertype, kleur en contrast 
als geheel in overweging moeten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de 
consument met voedseletiketten tevreden 
is.

Or. en

Motivering

De leesbaarheid van de etiketten is voor de consument van cruciaal belang en moet ook in de 
nieuwe verordening voorgeschreven zijn. Bij de beoordeling van de duidelijkheid van een etiket 
moet er echter rekening worden gehouden met een aantal factoren en niet alleen met de 
lettergrootte.

Amendement 209
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Voorstel van de Commissie Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende dranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

Or. en

Motivering

Aangezien het doel van de verordening een goede gezondheid van de consument is, moet deze 
bepaling gelden voor alle alcoholhoudende dranken.

Amendement 210
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 27



PE431.051v01-00 8/94 AM\799895NL.doc

NL

Voorstel van de Commissie Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende dranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

Or. sv

Motivering

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

Amendement 211
Glenis Willmott und Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Voorstel van de Commissie Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alle alcoholhoudende dranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

Or. en

Amendement 212
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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 
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ordening van de wijnmarkt 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. 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, 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 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

ordening van de wijnmarkt 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, uitgezonderd de 
energetische waarde, te verstrekken. De 
energetische waarde wordt goed leesbaar 
op de voorkant van het product vermeld. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 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, 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 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

Or. de

Motivering

Ondanks de principiële uitzondering voor wijn en bier, moet ook op deze alcoholhoudende 
dranken steeds de energetische waarde worden vermeld.
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Amendement 213
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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. 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 

Schrappen
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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 verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.
1 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
2 PB L ... van ..., blz. ...

Or. en

Motivering

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

Amendement 214
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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 wijnmarkt 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 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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 wijnmarkt 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 
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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 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier, likeurwijnen, 
mousserende wijnen, gearomatiseerde 
wijnen en dergelijke producten die van 
andere vruchten dan wijndruiven worden 
vervaardigd, 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, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken¹ alsmede van 
alcoholhoudende mengdranken 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 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.
_____________
1 PB L 39 van 13.2.2008, blz. 11.

Or. de

Motivering

Verduidelijking en aanpassing aan de artikelen 20 en 29.

Amendement 215
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008 
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houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt 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. 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, 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 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt, en 
Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de 
Raad van 10 juni 1991 wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen en wijnproducten, 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. 
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, alsook alle overige 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent 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 drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

Or. fr

Motivering

De tekst voorziet in een tijdelijke vrijstelling voor alcoholhoudende dranken van de verplichting 
om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken, met 
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het argument dat het om een bijzondere, onder specifieke regelingen vallende categorie 
levensmiddelen gaat, waarvoor afzonderlijke bepalingen moeten gelden. Gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn worden evenwel niet genoemd. Toch vallen deze dranken zonder 
twijfel onder Verordening (EG) nr. 1601/91. Overigens moeten alle alcoholhoudende dranken in 
overweging worden genomen en moet de termijn voor de beoordeling van de bijzondere 
bepalingen ingekort worden.

Amendement 216
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 

Schrappen
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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 verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.
1 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
2 PB L  … van…, blz ….

Or. sv

Motivering

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

Amendement 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Voorstel van de Commissie Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
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 

Schrappen
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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. 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 verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.
1 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
2 PB L  … van…, blz ….

Or. en

Amendement 218
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Voorstel van de Commissie Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 

(29) Met het oog op een grotere 
transparantie en een volstrekte 
traceerbaarheid, die de consument de 
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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, 
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.

mogelijkheid moeten bieden om een 
voldoende doordachte keuze te maken, 
moet het land van oorsprong, en in het 
geval van verwerkte producten de plaats 
van herkomst worden vermeld. 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, 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.

Or. it

Amendement 219
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Voorstel van de Commissie 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, zodat voor 
het gehele bedrijfsleven dezelfde 

(29) Onverminderd de bestaande 
bindende sectorale regelingen is de 
vermelding van het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel 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, ook wat 
het basisingrediënt van de verwerkte 
producten 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 
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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.

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. Dergelijke 
criteria gelden echter niet voor de 
aanduidingen in verband met de naam en 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

Or. it

Motivering

De vermelding van oorsprong/herkomst wordt al geregeld door de bestaande sectorale 
voorschriften. In ieder geval moet worden vermeden dat de consumenten worden misleid. 

Amendement 220
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Voorstel van de Commissie 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.

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel of het hoofdingrediënt 
daarvan is altijd vereist.

Or. de

Motivering

De vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel of 
het hoofdingrediënt daarvan is altijd vereist.

Amendement 221
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Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Voorstel van de Commissie 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, 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.

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist voor uit één 
ingrediënt bestaande levensmiddelen en 
voor het significante ingrediënt en het 
(de) kenmerkende ingrediënt(en) in uit 
meer ingrediënten bestaande producten.
Deze informatie moet ook dan worden 
aangegeven 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, 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.

Or. en

Motivering

Het land van oorsprong/de plaats van herkomst is voor de meeste consumenten zeer waardevolle 
informatie. Deze moet daarom verplicht worden verstrekt voor uit één ingrediënt bestaande 
levensmiddelen en voor het significante ingrediënt en het (de) kenmerkende ingrediënt(en) in uit 
meer ingrediënten bestaande voedingsproducten.

Amendement 222
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Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Voorstel van de Commissie 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,
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.

(29) Omwille van volledige transparantie 
en traceerbaarheid moet op de meest 
passende wijze het land van oorsprong van 
de in het product gebruikte 
landbouwgrondstof (met inbegrip van 
vlees) worden vermeld. 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, 
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.

Or. sv

Amendement 223
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Voorstel van de Commissie Amendement

(31) De niet-preferentiële regels van 
oorsprong van de Europese Gemeenschap 
zijn vastgesteld in Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek en de 
uitvoeringsbepalingen in Verordening 

(31) De niet-preferentiële regels van 
oorsprong van de Europese Gemeenschap 
zijn vastgesteld in Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek en de 
uitvoeringsbepalingen in Verordening 
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(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 
2 juli 1993 houdende vaststelling van 
enkele bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek. De bepaling van het land 
van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze 
voorschriften, die bij de handelaren en de 
overheidsinstanties goed bekend zijn en de 
toepassing zullen vergemakkelijken.

(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 
2 juli 1993 houdende vaststelling van 
enkele bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek. De bepaling van het land 
van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze 
voorschriften, die bij de handelaren en de 
overheidsinstanties goed bekend zijn en de 
toepassing zullen vergemakkelijken. Voor 
vlees en levensmiddelen die vlees 
bevatten, gelden meer gedifferentieerde 
regels, rekening houdend met de plaats 
van geboorte, opfokken en slachting.

Or. en

Motivering

Voor vlees is het niet passend maar één plaats van oorsprong op te geven, als de plaatsen van 
geboorte, opfokken en slachting verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsen 
waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang zijn voor consumenten.

Amendement 224
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(31 bis) Bij Verordening (EG) nr. 
1829/2003 zijn voorschriften ingevoerd 
voor positieve etikettering van 
levensmiddelen die GGO-derivaten 
bevatten, volgens welke de afwezigheid of 
de aanwezigheid van toevallige sporen 
van GGO's tot maximaal 0,9% niet op het 
etiket vermeld hoeft te worden. 
Tegelijkertijd zijn afwijkende nationale 
bepalingen uitgevaardigd die de 
handelaars de mogelijkheid bieden om op 
het etiket van dierlijke producten te 
vermelden dat het voeder van deze dieren 
geen GGO's bevat. Het zou zowel voor de 
producent als voor de consument van nut 
zijn dat de Commissie een voorstel voor 
een geharmoniseerde etikettering "zonder 
GGO" uitwerkt. Positieve etikettering van 
producten zonder GGO's zou een verdere 
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ontwikkeling van het gemeenschapsrecht 
betekenen en de bewuste keuze van de 
Europese consument mogelijk maken.

Or. fr

Motivering

Het zou logisch zijn dat de Commissie snel een voorstel zou doen voor een geharmoniseerde 
etikettering van levensmiddelen "zonder GGO's", niet alleen ter aanvulling van de bestaande 
voorschriften betreffende de etikettering en de traceerbaarheid van producten die GGO's kunnen 
bevatten, maar ook om in te spelen op de steeds groeiende vraag van de Europese consumenten 
naar producten zonder GGO's, waarbij hun echter vrije keuze wordt gewaarborgd.

Amendement 225
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Voorstel van de Commissie Amendement

(32) De voedingswaardedeclaratie op een 
levensmiddel betreft informatie over de 
aanwezigheid van energie en bepaalde 
nutriënten in levensmiddelen. De 
verplichte verstrekking van 
voedingswaarde-informatie moet 
maatregelen op het gebied van de 
voedingseducatie van het grote publiek 
ondersteunen en het maken van doordachte 
voedselkeuzes bevorderen.

(32) De voedingswaardedeclaratie op een 
levensmiddel betreft informatie over de 
aanwezigheid van energie en bepaalde 
nutriënten in levensmiddelen. De 
verplichte verstrekking van 
voedingswaarde-informatie op de voor- en 
achterzijde van de verpakking moet 
gepaard gaan met maatregelen van de 
lidstaten, zoals een actieplan voeding als 
onderdeel van het nationale 
volksgezondheidsbeleid, waar specifieke 
aanbevelingen uit kunnen worden 
afgeleid op het gebied van de 
voedingseducatie van het grote publiek 
ondersteunen en dat het maken van 
doordachte voedselkeuzes zal bevorderen.

Or. en
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Amendement 226
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Voorstel van de Commissie Amendement

(33) In het Witboek van de Commissie 
over een EU-strategie voor aan voeding, 
overgewicht en obesitas gerelateerde 
gezondheidskwesties wordt bijzondere 
aandacht besteed aan bepaalde 
voedingselementen die van belang zijn 
voor de volksgezondheid. Daarom is het 
dienstig dat de voorschriften inzake de 
verplichte verstrekking van 
voedingswaarde-informatie rekening 
houden met deze elementen.

(33) In het Witboek van de Commissie 
over een EU-strategie voor aan voeding, 
overgewicht en obesitas gerelateerde 
gezondheidskwesties wordt bijzondere 
aandacht besteed aan bepaalde 
voedingselementen die van belang zijn 
voor de volksgezondheid. Daarom is het 
dienstig dat de voorschriften inzake de 
verplichte verstrekking van 
voedingswaarde-informatie stroken met de 
aanbevelingen van het Witboek..

Or. en

Amendement 227
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Voorstel van de Commissie 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) 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 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.

Or. en

Motivering

Aangezien het doel van de verordening een goede gezondheid van de consument is, moet deze 
bepaling gelden voor alle alcoholhoudende dranken.

Amendement 228
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
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Overweging 34

Voorstel van de Commissie 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) Consumenten moeten zich bewust zijn
van de potentiële bijdrage van 
alcoholhoudende dranken aan hun totale 
voeding. Daarom moeten de Commissie en 
de betrokken actoren tijdens de 
uitzonderingsperiode door middel van 
onderzoek vaststellen welke informatie het 
grootste nut heeft voor de consument en 
wat de meest efficiënte manier is om ze ter 
beschikking te stellen.

Or. de

Motivering

De nutriënten- en ingrediëntenetikettering van alcoholhoudende dranken moet verder worden 
herzien. De Commissie moet uniforme voorstellen indienen die op gelijke wijze van toepassing 
zijn voor alle alcoholhoudende dranken.

Amendement 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Voorstel van de Commissie 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) 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 energetische waarde 
van alcoholhoudende dranken wordt 
verstrekt.

Or. en

Amendement 230
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Voorstel van de Commissie Amendement
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(36) Om onnodige lasten voor het 
bedrijfsleven te vermijden is het dienstig 
dat bepaalde categorieën van 
levensmiddelen die niet verwerkt zijn of 
waarvoor de voedingswaarde-informatie 
geen beslissende factor voor de keuze van 
de consument is, worden vrijgesteld van de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij 
de verplichting om dergelijke informatie te 
verstrekken wordt voorgeschreven door 
andere communautaire wetgeving.

(36) Om onnodige lasten voor de 
levensmiddelenproducenten en de handel
te vermijden is het dienstig dat bepaalde 
categorieën van levensmiddelen die niet 
verwerkt zijn of waarvoor de 
voedingswaarde-informatie geen 
beslissende factor voor de 
aankoopbeslissing van de consument is, 
dan wel waarvan de buitenste verpakking 
of het etiket te klein is om er alle 
verplichte informatie op aan te brengen, 
worden vrijgesteld van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, tenzij de 
verplichting om dergelijke informatie te 
verstrekken wordt voorgeschreven door 
andere communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de toekomst de verpakkingen of de standaardetiketten voor 
levensmiddelen niet in omvang toenemen alleen omdat er meer gegevens op moeten worden 
vermeld. Dit zou leiden tot grotere hoeveelheden afval en eventueel tot grotere porties of tot 
nepverpakkingen. 
Wanneer de informatie betreffende levensmiddelen niet op de verpakking kan worden afgedrukt, 
moet de producent de grootte van het etiket aanpassen aan de beschikbare druktechnische 
mogelijkheden. In de meeste gevallen zijn de drukmachines voldoende aanpasbaar zodat ze van 
de ene dag op de andere de meest verschillende etiketten in standaardformaat kunnen drukken.   

Amendement 231
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Voorstel van de Commissie 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 

(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 
informatie willen over vier belangrijke 
nutriënten (vetten, verzadigde vetzuren, 
suiker en zout) en de energetische waarde 
in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant 
van de verpakking, omdat zij deze 
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voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden 
aangebracht.

informatie nuttig vinden bij het nemen van 
koopbeslissingen. Daarom moet deze 
beperkte hoeveelheid voedingswaarde-
informatie verplicht zijn op de voorkant 
van de verpakking en vergezeld gaan van 
een verplichte volledigere 
voedingswaardedeclaratie op de 
achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten verplichte informatie willen over een beperkt 
aantal nutriënten op de voorkant van de verpakking om hen bij hun koopbeslissingen te helpen. 
De meerderheid van de consumenten wil dat deze beperkte informatie wordt aangevuld met een 
verplichte gedetailleerdere voedingswaardedeclaratie op de achterkant van de verpakking.

Amendement 232
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Voorstel van de Commissie 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. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten 
informatie willen over vier belangrijke 
nutriënten in het hoofdgezichtsveld of op 
de voorkant van de verpakking, omdat zij 
deze informatie nuttig vinden bij het 
nemen van koopbeslissingen. Daarom 
moet deze beperkte hoeveelheid 
voedingswaarde-informatie verplicht zijn 
op de voorkant van de verpakking en 
vergezeld gaan van een verplichte 
volledigere voedingswaardedeclaratie op 
de achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten verplichte informatie willen over een beperkt 
aantal nutriënten op de voorkant van de verpakking om hen bij hun koopbeslissingen te helpen. 
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De meerderheid van de consumenten wil dat deze beperkte informatie wordt aangevuld met een 
verplichte gedetailleerdere voedingswaardedeclaratie op de achterkant van de verpakking.

Amendement 233
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Voorstel van de Commissie 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. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten 
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking 
aangebrachte informatie over de 
energetische waarde nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. De 
informatie over de voedingswaarde en die 
over de energetische waarde moeten in 
een overzichtelijk formaat op dezelfde 
plaats op de verpakking worden 
aangebracht.

Or. de

Motivering

De energetische waarde moet altijd op de voorkant van de verpakking staan. Bovendien moet de 
informatie over de voedingswaarde en de energetische waarde in een overzichtelijk formaat 
worden afgedrukt.

Amendement 234
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Voorstel van de Commissie Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
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suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen 
gegevens in de gehele Gemeenschap 
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

suggereren dat regelingen met een 
interpreterend element de consumenten 
bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen 
bij het snel maken van goed doordachte 
keuzes. Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat een vereenvoudigd 
etiketteringssysteem met kleurencodes 
voor een gemakkelijkere en snellere 
interpretatie van de voedingswaarde-
informatie de beste optie is en de optie die 
de consumenten verkiezen.

Or. en

Motivering

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de consumenten verkiezen dat de voedingswaarde-
informatie op de voorkant van de verpakking wordt uitgedrukt met gebruikmaking van een 
interpreterend element, namelijk kleurencodes, omdat dit hen helpt snel en gemakkelijk 
doordachte keuzes met betrekking tot voedingsmiddelen te maken.

Amendement 235
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Voorstel van de Commissie Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen 
gegevens in de gehele Gemeenschap 
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat regelingen met een 
interpreterend element de consumenten 
bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen 
bij het snel maken van goed doordachte 
gezonde keuzes. Uit de beschikbare 
gegevens blijkt dat een vereenvoudigd 
etiketteringssysteem met kleurencodes 
voor een gemakkelijkere en snellere 
interpretatie van de voedingswaarde-
informatie de beste optie is en de optie die 
de consumenten verkiezen.
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naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de verpakking 
beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij verkiezen dat de 
kleuren rood, oranje en groen gebruikt worden om aan te geven of een voedingsmiddel een hoog, 
gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De definitie van de 
referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via een onafhankelijk 
wetenschappelijk advies van de EFSA.  
Voor meer informatie:  
“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences and 
use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012
Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Amendement 236
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Voorstel van de Commissie Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen 
gegevens in de gehele Gemeenschap 
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat regelingen met een 
interpreterend element de consumenten 
bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen 
bij het snel maken van goed doordachte 
keuzes. Consumentenonderzoek toont aan 
dat de consumenten voor intensief 
verwerkte producten de voorkeur geven 
aan een systeem met kleuren omdat zij dat 
het gemakkelijkst begrijpen. Om 
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ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

producten in verpakkingen met 
verschillende grootte met elkaar te 
kunnen vergelijken is het daarom zinvol 
vast te houden aan de verplichting de 
voedingswaarde per 100g/100ml aan te 
geven. Als het levensmiddel als 
afzonderlijke portie is voorverpakt, moet 
ook de voedingswaarde per portie 
verplicht worden vermeld.

Or. en

Motivering

Wijziging van het amendement van de rapporteur.  Volgens consumentenonderzoek is voor zeer 
intensief verwerkte producten een kleurenstelsel de beste manier om consumenten een snelle en 
gefundeerde keuze te laten maken.

Amendement 237
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(38 bis) Om aanvullende manieren om 
voedingswaarde-informatie weer te geven 
mogelijk te maken, en zo de consumenten 
in staat te stellen gezondere keuzen te 
maken, mag de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden 
uitgedrukt als percentages van 
referentiewaarden van de inneming. Deze 
referentiewaarden van de inneming 
moeten berusten op een gedegen 
wetenschappelijke basis. Voor dit doel 
heeft de EFSA een wetenschappelijk 
advies uitgebracht, dat de basis vormt 
voor de referentiewaarden.

Or. fr

Motivering

Het ADH-schema, dat is ontwikkeld door de voedingsindustrie, berust niet noodzakelijkerwijs op 
een wetenschappelijke basis. Er bestaat tot nu toe ook geen wetenschappelijke evaluatie van de 
toepassing van dit schema. Het is daarom van groot belang voor de gezondheid van de 
consumenten en de strijd tegen obesitas dat dit schema, inclusief de grootte van de porties, de 
referentiewaarden voor koolhydraten – in het bijzonder voor suiker – en de referentiepersoon 
(volwassene, vrouw, man of kind) wetenschappelijk geëvalueerd en goed onderbouwd wordt.
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Amendement 238
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(38 bis) De Commissie moet een EU-
dekkend verbod op kunstmatige 
transvetzuren voorstellen. Tot de 
inwerkingtreding van dit verbod moet 
etikettering van transvetzuren verplicht 
zijn.

Or. en

Motivering

In zijn verslag over het witboek inzake gezondheidsproblemen in verband met voeding, 
overgewicht en obesitas heeft het Europees Parlement aangedrongen op een Europawijd verbod 
op kunstmatige transvetzuren. Daar kunstmatige transvetzuren schadelijk voor de gezondheid en 
vermijdbaar zijn, moet er ter bescherming van de consument een Europawijd verbod komen. Ter 
bescherming van de consument moet de etikettering van kunstmatige transvetzuren verplicht zijn 
totdat dit verbod in werking treedt. 

Amendement 239
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Voorstel van de Commissie Amendement

(39) De declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren in een 
gemakkelijk erkenbare vorm om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

(39) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren volledig en in een gemakkelijk 
erkenbare vorm om een beoordeling van de 
voedingseigenschappen van een 
levensmiddel mogelijk te maken, moet in 
haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims. Om 
de leesbaarheid van de 
voedingsinformatie te waarborgen, geldt 
het gedeelte rechtsboven op de voorkant 
van de verpakking als hoofdgezichtsveld. 
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Or. en

Amendement 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Voorstel van de Commissie Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen 
in verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument 
worden verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden te besluiten wanneer en 
hoe voorschriften voor het verstrekken van 
informatie over de aanwezigheid van 
allergenen in niet-voorverpakte 
levensmiddelen vast te stellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn, beter dan de EU-instellingen, in staat om de problemen in verband met niet-
voorverpakte levensmiddelen op te lossen door nationale voorschriften. 

Amendement 241
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Voorstel van de Commissie Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 

Schrappen
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vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen 
in verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument 
worden verstrekt.

Or. es

Motivering

De niet-voorverpakte levensmiddelen horen niet onder toepassing van deze verordening vallen.

Amendement 242
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Voorstel van de Commissie Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in 
verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument worden 
verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over de energetische waarde en potentiële 
allergenen als zeer belangrijk beschouwd. 
Uit beschikbare gegevens blijkt dat de 
meeste voorvallen in verband met 
voedselallergieën terug te voeren zijn op 
niet-voorverpakte levensmiddelen. Daarom 
moet dergelijke informatie altijd aan de 
consument worden verstrekt.

Or. de

Motivering

Ook in het geval van niet-voorverpakte producten heeft de verbruiker er alle belang bij dat de
energetische waarde en de eventuele aanwezigheid van ingrediënten en bestanddelen met 
allergene werking worden vermeld.
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Amendement 243
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Voorstel van de Commissie Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen 
in verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument worden 
verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften vast te 
stellen voor het verstrekken van informatie 
over niet-voorverpakte levensmiddelen en 
levensmiddelen die door grootcateraars 
worden aangeboden. Hoewel in dergelijke 
gevallen de vraag van de consument om
andere informatie beperkt is, wordt 
informatie over potentiële allergenen als 
zeer belangrijk beschouwd. Daarom moet 
dergelijke informatie altijd aan de 
consument kunnen worden verstrekt.

Or. it

Motivering

Verduidelijking en precisering van de tekst.

Amendement 244
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Voorstel van de Commissie Amendement



AM\799895NL.doc 35/94 PE431.051v01-00

NL

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in 
verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument worden 
verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in 
verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument worden 
verstrekt. Niet-voorverpakte 
levensmiddelen zijn alle levensmiddelen 
die niet-voorverpakt aan de 
eindverbruiker worden aangeboden of 
rechtstreeks voor de eindverbruiker 
worden verpakt.

Or. sv

Amendement 245
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Voorstel van de Commissie Amendement

(45) Om ervoor te zorgen dat meer 
gedetailleerde voorschriften inzake 
voedselinformatie op dialectische wijze 
worden opgesteld en vastgesteld en op 
beste praktijken zijn gestoeld, moeten op 
communautair en nationaal niveau 
flexibele mechanismen worden opgezet die 
zijn gebaseerd op een openbare en 
transparante raadpleging en een duurzame 
wisselwerking tussen een groot aantal 
representatieve belanghebbenden. 
Dergelijke mechanismen kunnen leiden tot 
de ontwikkeling van nationale niet-
bindende regelingen op grond van solide 
consumentenonderzoek en een brede 
raadpleging van belanghebbenden. Er 
moeten mechanismen worden opgezet die 

(45) Om ervoor te zorgen dat meer 
gedetailleerde voorschriften inzake 
voedselinformatie op dialectische wijze 
worden opgesteld en vastgesteld en op 
beste praktijken zijn gestoeld, moeten op 
communautair en nationaal niveau 
flexibele mechanismen worden opgezet die 
zijn gebaseerd op een openbare en 
transparante raadpleging en een duurzame 
wisselwerking tussen een groot aantal 
representatieve belanghebbenden. 
Dergelijke mechanismen kunnen leiden tot 
de ontwikkeling van nationale regelingen 
op grond van solide 
consumentenonderzoek en een brede 
raadpleging van belanghebbenden. Er 
moeten onder verantwoordelijkheid van 
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de consumenten in staat stellen de 
overeenkomstig een nationale regeling 
geëtiketteerde levensmiddelen te 
identificeren, bijvoorbeeld aan de hand van 
een identificatienummer of een symbool.

de lidstaten mechanismen worden opgezet 
die de consumenten in staat stellen de 
overeenkomstig een nationale regeling 
geëtiketteerde levensmiddelen te 
identificeren, bijvoorbeeld aan de hand van 
een identificatienummer of een symbool.

Or. en

Amendement 246
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(46 bis) Grafische vormen of symbolen 
voor de presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen in het 
kader van een nationaal stelsel van niet-
bindende regels worden gebruikt op 
voorwaarde dat de consumenten er niet 
door worden misleid en dat aangetoond is 
dat de gemiddelde consument deze 
presentatievorm begrijpt.

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten de mogelijkheid krijgen productinformatie die bewezen heeft uit 
consumentenoogpunt goed te werken (bijvoorbeeld het Zweedse etiketteringsysteem met het 
sleutelgat), te blijven gebruiken.

Amendement 247
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Deze verordening legt de basis voor de 
waarborging van een hoog niveau van 
consumentenbescherming ten aanzien van 
voedselinformatie, rekening houdend met 
de verschillen in de perceptie van de 
consumenten en hun informatiebehoeften, 
en zorgt daarbij ook voor het soepel 

1. Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming ten aanzien van 
voedselinformatie, rekening houdend met 
de verschillen in de perceptie van de 
consumenten en hun informatiebehoeften, 
en zorgt daarbij ook voor het soepel 
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functioneren van de interne markt. functioneren van de interne markt.

Or. sv

Amendement 248
János Áder

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

Voorstel van de Commissie Amendement

3 bis. Levensmiddelen uit derde landen 
mogen in de Gemeenschap slechts in de 
handel worden gebracht als zij 
beantwoorden aan de bepalingen van deze 
Verordening.

Or. hu

Motivering

In het belang van de consument moet ervoor worden gezorgd dat ook levensmiddelen uit derde 
landen aan de etiketteringsvoorschriften beantwoorden.

Amendement 249
Glenis Willmott

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

Voorstel van de Commissie Amendement

3 bis. De verordening is niet van 
toepassing op levensmiddelen die worden 
bereid in het kader van een andere dan 
commerciële activiteit, waarbij het begrip 
"commerciële activiteit" een bepaalde 
continuïteit van de activiteiten en een 
bepaalde organisatie 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.

Or. en
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Motivering

Doel van dit amendement is rekening te houden met overweging 15, volgens welke charitatieve 
activiteiten en soortgelijke evenementen niet onder deze verordening vallen.

Amendement 250
Esther de Lange

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

Voorstel van de Commissie Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de eindconsument te koop wordt 
aangeboden en niet of pas op het moment 
van de verkoop aan de eindconsument 
wordt verpakt en levensmiddelen en verse 
producten die op de dag van verkoop 
worden voorverpakt met het oog op 
onmiddellijke verkoop;

Or. en

Motivering

De beperking betreffende het verpakken op de plaats van verkoop is niet duidelijk genoeg. In 
handelszaken met verscheidene winkels, worden de levensmiddelen vaak op de dag van verkoop 
in de centrale productieplaats verpakt vooraleer ze in de winkels worden geleverd. In Nederland 
bijvoorbeeld hebben de autoriteiten besloten dat de vermeldingen "dagelijks vers" en "niet-
voorverpakt" dezelfde betekenis hebben.

Amendement 251
Holger Krahmer

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

Voorstel van de Commissie Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de eindconsument te koop wordt 
aangeboden of dat niet of pas op het 
moment van de verkoop aan de 
eindconsument wordt verpakt en 
levensmiddelen en verse producten die op 
de plaats van verkoop worden voorverpakt 
met het oog op onmiddellijke verkoop;
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Or. de

Motivering

In winkels en grootcateringvoorzieningen worden levensmiddelen ook om redenen van hygiëne 
voorverpakt en in de regel aan de eindverbruiker overhandigd in aanwezigheid van 
personeelsleden die in voorkomend geval informatie kunnen verstrekken. Bij afzonderlijk 
verpakte levensmiddelen is het wegens de diversiteit van de aangeboden producten en de steeds 
wisselende samenstelling van de levensmiddelen niet mogelijk dezelfde informatie te verstrekken 
als voor voorverpakte levensmiddelen. Daarbij is het om het even of de levensmiddelen worden 
verkocht dan wel gratis weggegeven worden.

Amendement 252
Frédérique Ries

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

Voorstel van de Commissie Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de eindconsument te koop wordt 
aangeboden of op de plaats van verkoop 
op verzoek van de consument wordt 
verpakt of met het oog op de onmiddellijke 
verkoop wordt voorverpakt;

Or. en

Amendement 253
Pilar Ayuso

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

Voorstel van de Commissie Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat niet voorverpakt aan de 
eindverbruiker te koop wordt aangeboden 
of op de plaats van verkoop op verzoek 
van de consument wordt verpakt of met 
het oog op de onmiddellijke verkoop wordt 
voorverpakt;

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat in de definitie van niet-voorverpakt levensmiddel ook levensmiddelen in 
aanmerking worden genomen die op de plaats van verkoop met het oog op de onmiddellijke 
verkoop en op wens van de koper worden verpakt, omdat er geen verschil bestaat met de niet-
voorverpakte levensmiddelen. De voorgestelde formulering is overgenomen van artikel 41 van
het Commissievoorstel.

Amendement 254
Elisabetta Gardini

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

Voorstel van de Commissie 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 oorsprong": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 
aanduiding afkomstig is, in de zin van 
de definitie van de artikelen 23 tot en 
met 26 van verordening (EG) nr. 
2913/92 van de Raad;

Or. it

Amendement 255
Elisabetta Gardini

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

Voorstel van de Commissie Amendement

g bis) "plaats van herkomst": elke andere 
plaats dan de in letter g) bedoelde plaats 
van oorsprong, waarvan de belangrijkste, 
bij de vervaardiging van het eindproduct 
gebruikte landbouwgrondstof afkomstig 
is;

Or. it

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consument correct geïnformeerd wordt, moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen de "plaats van herkomst" en de "plaats van oorsprong" (volgens de 
definitie van het communautair Douanewetboek). Vaak verwisselen de consumenten de plaats 
waar het levensmiddel vervaardigd is met de plaats waar het landbouwproduct dat bij de 
vervaardiging is gebruikt, geteeld of gewonnen wordt. Er moeten duidelijke en goed te 



AM\799895NL.doc 41/94 PE431.051v01-00

NL

onderscheiden definities van "plaats van herkomst" en "plaats van oorsprong" worden gegeven, 
opdat de consument een bewuste keuze kan maken.

Amendement 256
Åsa Westlund

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

Voorstel van de Commissie Amendement

g bis) "Land van oorsprong": plaats 
waarvan de voornaamste bij de 
vervaardiging van het product gebruikte 
landbouwgrondstof afkomstig is;

Or. sv

Motivering

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

Amendement 257
Elisabetta Gardini

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

Voorstel van de Commissie Amendement

g ter) "Verwerking": het proces waarbij 
met een of meer landbouwgrondstoffen 
een eindproduct wordt vervaardigd;

Or. it

Amendement 258
Anja Weisgerber

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

Voorstel van de Commissie Amendement

s bis) "Uiterste consumptiedatum van een 
levensmiddel": de datum waarvoor een 
levensmiddel moet worden geconsumeerd. 
Na deze datum mag het levensmiddel niet 
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meer als zodanig aan consumenten 
worden verstrekt of verder verwerkt 
worden.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de rapporteur om een definitie van "uiterste consumptiedatum" op te nemen, is 
een goede zaak. De definitie moet echter wel worden vervolledigd: het verbod om het product 
aan de consument te verstrekken moet aangevuld worden met het verbod op verdere verwerking. 
Na het verstrijken van de uiterste consumptiedatum kan het levensmiddel niet meer op een 
zinvolle manier worden gebruikt. Met een verbod op verdere verwerking wil men paal en perk 
stellen aan de handel in bedorven vlees.

Amendement 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Voorstel van de Commissie Amendement

s bis) "productiedatum": de datum 
waarop het levensmiddel verandert in het 
beschreven product.

Or. en

Motivering

Met het oog op een betere informatie van de consument moet een definitie van "productiedatum" 
worden opgenomen. De voorgestelde definitie komt overeen met die van het Douanewetboek 
(CODEX STAN 1-1985).

Amendement 260
Struan Stevenson

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

Voorstel van de Commissie Amendement

t bis) "verwerking": proces waarbij één of 
meer uit de landbouw afkomstige 
grondstoffen worden omgevormd tot een 
afgewerkt product.

Or. en
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Motivering

Deze definitie is noodzakelijk omdat in artikel 9 sprake is van verwerkte levensmiddelen.

Amendement 261
Anja Weisgerber

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

Voorstel van de Commissie Amendement

t bis) "surrogaatlevensmiddel": 
levensmiddel dat op een ander 
levensmiddel gelijkt en waarbij een 
ingrediënt dat normaal wordt gebruikt, 
geheel of gedeeltelijk vervangen wordt 
door een ander;

Or. en

Motivering

De consumenten worden in hun verwachtingen misleid door het groeiend aantal 
surrogaatlevensmiddelen, waarbij bepaalde bestanddelen worden vervangen door goedkopere.

Amendement 262
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
verordening verwijst het land van 
oorsprong van een levensmiddel naar de 
oorsprong van een levensmiddel als 
bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot 
en met 26 van Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad.

3. Voor de toepassing van deze 
verordening verwijst het land van 
oorsprong van een levensmiddel naar de 
oorsprong van een levensmiddel als 
bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot 
en met 26 van Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad. Wat de lidstaten 
betreft, verwijst het begrip "land van 
oorsprong" altijd naar de desbetreffende 
lidstaat. 

Or. en

Motivering

Bij de definitie van het begrip "land van oorsprong" is in artikel 2, lid 3 van het 
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Commissievoorstel rekening gehouden met het communautaire Douanewetboek. Volgens het 
Douanewetboek kan de oorsprong zowel in de EU als in een lidstaat liggen. Daarom moet 
gepreciseerd worden dat in het geval van levensmiddelen uit de EU het land van oorsprong 
steeds betrekking heeft op een lidstaat en niet op de EU als geheel.

Amendement 263
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

Voor vlees en levensmiddelen die vlees 
bevatten, is het land van oorsprong het 
land waar het dier is geboren, gedurende 
het grootste deel van zijn leven opgefokt, 
en geslacht. Als dit op verschillende 
plaatsen is gebeurd, moeten alle drie de 
plaatsen worden genoemd, wanneer er 
sprake van het land van oorsprong is.

Or. en

Motivering

Voor vlees mag niet maar één plaats van oorsprong worden opgegeven, als de plaatsen van 
geboorte, opfokken en slachten verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat informatie over 
de plaats waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang is voor consumenten.

Amendement 264
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan 
gezondheids-, milieu-, economische, 
sociale en ethische aspecten.

1. Doel van de voedselinformatie en van 
deze verordening is te zorgen voor een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan 
gezondheids-, milieu-, economische, 
sociale en ethische aspecten.
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Or. sv

Motivering

Overeenkomstig artikel 3, lid 2 heeft de voedselinformatiewetgeving tot doel het vrije verkeer 
van levensmiddelen in de Gemeenschap te waarborgen. De wetgeving heeft echter nog een 
tweede doel: het garanderen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de 
consument.

Amendement 265
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Voorstel van de Commissie 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 
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.

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 
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. In de nieuwe regels 
betreffende levenmiddelenetikettering 
wordt een uniforme toepassingsdatum 
opgenomen, die door de Commissie in 
overleg met de lidstaten en de 
belanghebbenden wordt vastgesteld.

Or. de

Motivering

Het niet tegelijkertijd invoeren van de nieuwe etiketteringsvoorschriften zou, ondanks de 
voorziene overgangsperiodes, een grote impact hebben op de kosten van de ontwikkeling van 
nieuwe etiketten alsook op het verbruik van goederen, verpakkingen en etiketten. Daarom moet 
het principe van een uniforme begindatum voor de invoering van nieuwe 
etiketteringsvoorschriften opnieuw worden ingevoerd (zoals de Commissie oorspronkelijk had 
voorgesteld).

Amendement 266



PE431.051v01-00 46/94 AM\799895NL.doc

NL

Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Voorstel van de Commissie 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 
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.

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

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de interne markt goed functioneert en de verpakkingsafvalberg zoveel 
mogelijk te reduceren, moet bij de invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften 
vanzelfsprekend een overgangsperiode worden ingesteld.  

Amendement 267
Andres Perello Rodriguez

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(ii) houdbaarheid, bewaring en veilig 
gebruik;

(ii) houdbaarheid, bewaring, eventueel 
eisen ten aanzien van de houdbaarheid na 
het openen, en veilig gebruik;

Or. es

Motivering

Tegenwoordig wordt op vele levensmiddelen niet vermeld hoe lang ze na openen houdbaar zijn, 
en evenmin dat ze bijvoorbeeld bij een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden. Omwille 
van de veiligheid van de consument moeten deze gegevens wel vermeld worden.
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Amendement 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Voorstel van de Commissie 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. 2. Bij het overwegen van de noodzaak 
van verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de mogelijke 
kosten en voordelen van het verstrekken 
aan belanghebbenden (o.m. consumenten, 
producenten en anderen) van bepaalde 
informatie waaraan zij significante waarde 
hechten of met de algemeen aanvaarde 
voordelen om de consument in staat te 
stellen goed doordachte keuzes te maken.

Or. en

Motivering

De invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften moet 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 gevolgen van betekenis; er 
moet een evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van consumenten en producenten.

Amendement 269
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

a bis) doordat de consument door het 
etiket of door afbeeldingen op de 
verpakking in de veronderstelling wordt 
gebracht dat er sprake is van een bepaald 
product of ingrediënt, terwijl in feite 
sprake is van een surrogaatlevensmiddel 
of om een vervanging van een ingrediënt 
dat als regel voor een product wordt 
gebruikt. In dergelijke gevallen moet het 
product op de voorzijde van de verpakking 
de toevoeging "Surrogaat" of 
"geproduceerd met gebruikmaking van 
(vermelding van het vervangende product) 
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in plaats van (vermelding van het 
vervangen product).

Or. de

Amendement 270
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

a bis) door afbeeldingen die de consument 
kunnen misleiden met betrekking tot de 
oorsprong van het levensmiddel of de 
ingrediënten ervan;

Or. en

Motivering

Kleine wijziging van het amendement van de rapporteur. Beelden en grafische voorstellingen 
worden niet gebruikt om de consumenten opzettelijk te misleiden met betrekking tot de ware 
oorsprong van een product.

Amendement 271
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

a bis) door afbeeldingen die de consument 
misleiden met betrekking tot de 
oorsprong, hoedanigheden of 
samenstelling van het levensmiddel;

Or. de

Motivering

Niet alleen de oorsprong moet onderstreept worden, maar ook de samenstelling en 
hoedanigheid. De regeling is bedoeld om te zorgen voor duidelijke en waarachtige afbeeldingen 
op levensmiddelen. Op een potje yoghurt met vanillearoma is een afbeelding van vanillescheuten 
misleidend.

Amendement 272
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Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) door expliciet te adverteren met een 
aanzienlijke vermindering van het suiker-
en/of vetgehalte, tenzij de energie-inhoud 
(kilojoules of kilocalorieën) tegelijk op 
overeenkomstige wijze is verminderd, 
uitgezonderd in gevallen waar de suiker-
of vetvermindering als effect heeft de 
impact van het product op de gezondheid
te verbeteren;

Or. de

Motivering

De gemiddelde consument gaat ervan uit dat een levensmiddel waarbij reclame wordt gemaakt 
voor een aanzienlijk lager suiker- of vetgehalte ook een dienovereenkomstig lagere energie-
inhoud heeft. Dit is echter vaak niet het geval, als suiker of vet door andere ingrediënten 
vervangen zijn. Veranderingen in de productsamenstelling die goed voor de gezondheid zijn, 
zoals vervanging van verzadigde door onverzadigde vetzuren, moeten echter mogelijk blijven, 
ook als de energie-inhoud hetzelfde blijft.

Amendement 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) door te suggereren dat de smaak 
van het levensmiddel afkomstig is van 
natuurlijke ingrediënten, wanneer die 
vooral afkomstig is van smaakstoffen. 

Or. en

Motivering

Als een product met het opschrift "vanille" of een afbeelding van een vanillescheut getooid is, 
moet de smaak ook echt van natuurlijke vanille afkomstig zijn. Hetzelfde geldt voor vruchten.
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Amendement 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c ter) voor levensmiddelen die vruchten 
bevatten: 
i) door het gebruik van onevenredig grote 
afbeeldingen van vruchten die niet de 
voornaamste vruchten in het levensmiddel 
zijn. De voornaamste vrucht(en) moet(en) 
op de afbeelding een overheersende plaats 
innemen;  
ii) door het gebruik van de naam van een
vrucht in de naam van het levensmiddel 
wanneer het niet de hoeveelheid van die 
vrucht bevat die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten. 

Or. en

Motivering

De consument kan gemakkelijk misleid worden als bijv. op een pak vruchtensap een grote 
afbeelding van aardbeien prijkt, terwijl het sap voornamelijk uit appels verkregen is.  

Amendement 275
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c quater) voor melk: door melk als "vers" 
aan te duiden terwijl de uiterste 
houdbaarheidsdatum meer dan zeven 
dagen na de vuldatum ligt.

Or. en

Motivering

We treffen op de schappen steeds meer ESL-melk (extended shelf life milk) aan in plaats van 
verse melk. Dat soort melk wordt evenals traditionele melk gepasteuriseerd, maar op een hogere 
temperatuur, en bovendien aan microfiltratie onderworpen. Deze melk is ongeopend 21 dagen 
houdbaar. Deze melk wordt echter als verse melk betiteld, wat misleidend voor de consument is. 
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Sommige lidstaten hebben daarom al voorschriften uitgevaardigd voor de maximale 
houdbaarheid van als "vers" aangeduide melk.

Amendement 276
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) door uitdrukkelijke aanprijzing van 
een aanzienlijk verlaagd suiker- of 
vetgehalte indien dat niet resulteert in een 
dienovereenkomstige verlaging van de 
energie-inhoud (uitgedrukt in kilojoule of 
kilocalorieën).

Or. ro

Motivering

Wanneer product A een suiker- of vetgehalte heeft dat onder de wettelijke limiet ligt om in de 
categorie "suiker-/vetarm" te mogen worden ingedeeld, terwijl er andere energierijke 
ingrediënten zijn verwerkt (zoals koolhydraten als zetmeel of additieven op basis van 
gemodificeerd zetmeel), en er is ook een product B in de handel dat dergelijke ingrediënten niet 
bevat, kan de fabrikant van product A de classificatie als "dieetproduct" gebruiken om reclame
te maken ofschoon het product geen lagere energie-inhoud heeft.

Amendement 277
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. Voedselinformatie moet nauwkeurig, 
duidelijk en begrijpelijk voor de consument 
zijn.

2. Voedselinformatie moet nauwkeurig, 
duidelijk en begrijpelijk voor de consument 
zijn. Het in artikel 49, lid 1, bedoelde 
comité kan een niet-uitputtende lijst 
opstellen van de beweringen en 
voorwaarden in de zin van lid 1 waarvan 
het gebruik te allen tijde verboden of aan 
beperkingen onderhevig moet zijn.

Or. en
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Motivering

Amendement bedoeld om bestaande bepalingen van de Europese voedselwetgeving te 
handhaven, die de lidstaten verplichten samen te werken als het gaat om inperking van het 
gebruik van bepaalde claims en termen bij de etikettering. Bij gebrek aan een dergelijke 
bepaling kunnen de afzonderlijke lidstaten zelf hun wetgeving bepalen en kunnen de definities in 
de lidstaten verschillen, wat handelsbarrières in de interne markt tot gevolg heeft. 

Amendement 278
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. Voedselinformatie moet nauwkeurig, 
duidelijk en begrijpelijk voor de consument 
zijn.

2. Voedselinformatie moet nauwkeurig, 
duidelijk, goed leesbaar en begrijpelijk 
voor de consument zijn.

Or. sv

Amendement 279
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Onverminderd de leden 3 en 4 zorgen 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven binnen het onder 
hun controle staande bedrijf voor de 
naleving van de voorschriften van de 
voedselinformatiewetgeving die relevant 
zijn voor hun activiteiten en gaan zij na of 
aan deze voorschriften wordt voldaan.

1. De voor de voedselinformatie 
verantwoordelijke persoon garandeert de 
aanwezigheid en juistheid van de 
informatie.

Or. de

Motivering

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen. Um 
die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des Artikels 8 
an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text und der gegenwärtige 
Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 178/2002 und unterliegen 
den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit ist es also unerlässlich, dass 
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die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem gleichen Ansatz entsprechen 
und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission im Erwägungsgrund 21 
gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt“.

Amendement 280
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
betreft hun gezondheid en hun 
mogelijkheden om hun keuze met kennis 
van zaken te bepalen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 281
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die voor de 
eerste keer een voor levering aan de 
eindverbruiker of grootcateraars bestemd 
levensmiddel in de handel brengen, 
zorgen voor de aanwezigheid en de 
nauwkeurigheid van de voedselinformatie 
overeenkomstig de geldende 
voedselinformatiewetgeving.

3. Voor zover de activiteit van de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
op de voedselinformatie binnen het onder 
hun toezicht vallende bedrijf betrekking 
heeft, zorgen zij ervoor dat de verstrekte 
informatie aan de voorschriften van deze 
verordening voldoet.

Or. de
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Amendement 282
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
treden met de nodige zorgvuldigheid op 
om er binnen de grenzen van hun 
respectieve activiteiten voor te zorgen dat 
de geldende 
voedselinformatievoorschriften worden 
nageleefd, met name door geen 
levensmiddelen te leveren waarvan zij op 
grond van de informatie waarover zij als 
professionals beschikken, weten of 
veronderstellen dat zij niet aan de 
voorschriften voldoen.

4. Als exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
vernemen dat een levensmiddel niet aan 
de bepalingen van deze verordening 
voldoet, reageren zij onmiddellijk en in 
passende mate.

Or. de

Motivering

Deze verordening moet voor een duidelijke en evenwichtige verdeling van plichten zorgen, die 
de taken van de verschillende actoren in de productie- en distributieketen van levensmiddelen 
weerspiegelt. Dat betekent dat iedere marktdeelnemer verantwoordelijk moet zijn voor de 
toepassing van de wettelijke voorschriften die voor zijn eigen schakel in de keten gelden.

Amendement 283
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

4. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
treden met de nodige zorgvuldigheid op 
om er binnen de grenzen van hun 
respectieve activiteiten voor te zorgen dat 

4. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor de detailhandel
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
treden met de vereiste zorgvuldigheid op 
om er binnen de grenzen van hun 
respectieve activiteiten toe bij te dragen 
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de geldende 
voedselinformatievoorschriften worden 
nageleefd, met name door geen 
levensmiddelen te leveren waarvan zij op 
grond van de informatie waarover zij als 
professionals beschikken, weten of 
veronderstellen dat zij niet aan de
voorschriften voldoen.

dat de voedselinformatievoorschriften 
worden nageleefd, met name door geen 
levensmiddelen te leveren waarvan zij op 
grond van hun kennis en als deskundige 
cateraar weten of veronderstellen dat zij 
niet aan deze voorschriften voldoen.

Or. de

Amendement 284
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Voorstel van de Commissie 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 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 d), f) en i), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en

Motivering

De informatie die onder d) en i) verlangd wordt, is nodig om de exploitant die de levensmiddelen 
aan de eindgebruiker levert, in staat te stellen deze eindgebruiker de in artikel 9, lid 1, 
gespecificeerde verplichte voedselinformatie te verstrekken.

Amendement 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
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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.

levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel voor 
verdere verkoop of verdere verwerking 
ontvangt om hem in staat te stellen de in 
artikel 9, lid 1, vermelde verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Alle bepalingen in artikel 9, lid 1, zijn essentieel om de exploitant die de levensmiddelen 
ontvangt, in staat te stellen deze naar behoren te behandelen (bijvoorbeeld wat opslag betreft) en 
de informatie door te geven aan de consument. Voorts is deze bepaling noodzakelijk om aan de 
traceerbaarheidsvereisten te voldoen.

Amendement 286
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Voorstel van de Commissie 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 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 beschikbaar te stellen.

Or. sv

Motivering

Het recht op informatie van de eindverbruiker moet versterkt worden. 

Amendement 287
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Voorstel van de Commissie Amendement
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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 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 d), f) en i), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en

Motivering

Vermelding van punt d) impliceert dat levensmiddelenbedrijven verplicht worden om de 
bedrijven die de levensmiddelen ontvangen informatie over bepaalde ingrediënten of categorieën 
ingrediënten te verstrekken. Vermelding van punt i) impliceert dat levensmiddelenbedrijven 
informatie over de oorsprong van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten moeten 
doorgeven. De informatie die onder d) en i) verlangd wordt, is nodig om de exploitant die de 
levensmiddelen aan de eindgebruiker levert, in staat te stellen deze eindgebruiker de in artikel 9, 
lid 1, gespecificeerde verplichte voedselinformatie te verstrekken.

Amendement 288
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

5 bis. Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 14, lid 6, zorgen exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven er in het onder 
hun controle staande bedrijf voor dat er 
geen producten met ontoereikende of 
onleesbare informatie in de handel 
worden gebracht.

Or. es

Motivering

Er is een bepaling nodig om aan te geven wie ervoor verantwoordelijk is dat er geen producten 
met drukfouten of onleesbare informatie in de handel komen, waardoor het recht op informatie 
van de consument in het gedrang zou komen.

Amendement 289
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Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – inleidende formule

Voorstel van de Commissie Amendement

6. In de volgende gevallen zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
er in het onder hun controle staande bedrijf 
voor dat de in artikel 9 voorgeschreven 
verplichte vermeldingen worden 
aangebracht op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden, of op de op die 
levensmiddelen betrekking hebbende 
handelsdocumenten als kan worden 
gegarandeerd dat deze documenten de 
levensmiddelen waarop zij betrekking 
hebben vergezellen, dan wel tegelijkertijd 
met of vóór de levering worden verzonden:

6. In de volgende gevallen zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
er in het onder hun controle staande bedrijf 
voor dat de in artikel 9 voorgeschreven 
verplichte vermeldingen worden 
aangebracht op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden, of op de op die 
levensmiddelen betrekking hebbende 
handelsdocumenten als kan worden 
gegarandeerd dat deze documenten de 
levensmiddelen waarop zij betrekking 
hebben vergezellen, dan wel tegelijkertijd 
met of vóór de levering worden verzonden 
en dat de informatie de eindverbruiker 
ook bereikt:

Or. sv

Motivering

Het recht op informatie van de eindverbruiker moet versterkt worden.

Amendement 290
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f) 
en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a),
e), f), g), en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

De nettohoeveelheid is een belangrijk gegeven dat op de buitenverpakking moet worden vermeld, 
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evenals bijzondere bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden.  

Amendement 291
Oreste Rossi

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

Voorstel van de Commissie Amendement

a) de benaming van het levensmiddel; a) de benaming en/of verkoopbenaming
van het levensmiddel;

Or. it

Amendement 292
Esther de Lange

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

Voorstel van de Commissie Amendement

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

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

Or. en

Motivering

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.
It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule should 
be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications about the 
net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the food, the food 
producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in order to minimize 
the changes of the net weight.

Amendement 293
Andres Perello Rodriguez

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

Voorstel van de Commissie Amendement

g) bijzondere bewaarvoorschriften of g) bijzondere bewaarvoorschriften of 



PE431.051v01-00 60/94 AM\799895NL.doc

NL

gebruiksvoorwaarden; gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van 
informatie over de houdbaarheid na 
openen;

Or. es

Motivering

Tegenwoordig wordt op vele levensmiddelen niet vermeld hoe lang ze na openen houdbaar zijn, 
en evenmin dat ze bijvoorbeeld bij een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden. Omwille 
van de veiligheid van de consument moeten deze gegevens wel vermeld worden.

Amendement 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

g bis) de bereidingsdatum;

Or. en

Motivering

Deze verordening is bedoeld om de consument adequate informatie over levensmiddelen te 
verstrekken, zodat hij met kennis van zaken keuzes kan maken. Het is dan ook belangrijk dat de 
consumenten de bereidingsdatum kent.

Amendement 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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

Voorstel van de Commissie 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 of handelsnaam of een 
gedeponeerd handelsmerk en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker en, voor 
producten uit derde landen, van een in de 
Gemeenschap gevestigde verkoper;

Or. it

Motivering

Het is van essentieel belang dat de feitelijke producent van het levensmiddel vermeld wordt, 
enerzijds omwille van een juiste informatie van de consument, anderzijds met het oog op de 
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concurrentiekracht van de levensmiddelensector. Door het ontbreken van deze verplichting is in 
de loop der jaren het verschijnsel "huismerk" steeds meer verbreid geraakt, met alle gevolgen 
van dien voor de rentabiliteit en de bestaansmogelijkheden van de levensmiddelensector.

Amendement 296
Carl Schlyter

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

Voorstel van de Commissie 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 of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant, de verpakker en, indien 
van toepassing, van de in de Gemeenschap 
gevestigde verkoper;

Or. en

Motivering

De namen van de fabrikant en de verpakker vormen belangrijke informatie voor de consument, 
vooral als het product onder het huismerk van de supermarktketen verkocht wordt.

Amendement 297
Oreste Rossi

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

Voorstel van de Commissie 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 of handelsnaam of een 
gedeponeerd handelsmerk en het adres 
van de fabrikant, van de verpakker en, voor 
producten uit derde landen, van een in de 
Gemeenschap gevestigde verkoper;

Or. it

Motivering

Voor uit derde landen ingevoerde producten moet de importeur worden vermeld.

Amendement 298
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i
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Voorstel van de Commissie 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) 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; 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van levensmiddelen die uit één 
ingrediënt bestaan en van het significante 
ingrediënt;

Or. en

Motivering

Steeds meer consumenten willen weten waar de levensmiddelen vandaan komen; daarom moet 
vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel verplicht 
zijn voor alle levensmiddelen die uit één ingrediënt bestaan, bijvoorbeeld lamsvlees, 
varkensvlees, geitenvlees, gevogelte, zuivelproducten en noten. Informatie over het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van levensmiddelen moet verplicht zijn voor alle variaties 
van het levensmiddel, of het vers is of diepgevroren, ingeblikt of op een andere manier minimaal 
verwerkt.
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Amendement 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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

Voorstel van de Commissie 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 oorsprong indien het 
weglaten van deze vermelding de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande de werkelijke oorsprong of 
herkomst van het levensmiddel;

Or. fr

Motivering

Extra bepalingen over de oorsprong van producten invoeren is niet zinnig omdat er extra kosten 
mee gemoeid zouden zijn en tal van problemen, gekoppeld aan de beschikbaarheid van de 
grondstoffen, zou opleveren.

Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Voorstel van de Commissie 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 

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 35, leden 3 en 4, 
alsmede de bepalingen die 
overeenkomstig artikel 35, lid 5, worden 
vastgesteld;
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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;

Or. de

Motivering

De plaats van herkomst van het product c.q. de basisingrediënten moet in elk geval worden 
vermeld.

Amendement 301
Jill Evans

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

Voorstel van de Commissie 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) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst voor de volgende producten: 
a) vlees,
b) vlees van gevogelte,
c) zuivelproducten,
d) verse groenten en vers fruit,
en voor vlees en vlees van gevogelte 
wanneer het als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen wordt gebruikt.

Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
Voor vlees en vlees van gevogelte mag als 
land van oorsprong of plaats van 
herkomst slechts dan een enkele plaats 
worden vermeld als de dieren in hetzelfde 
land of op dezelfde plaats zijn geboren, 
gehouden en geslacht. In andere gevallen 
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wordt informatie verstrekt over de 
verschillende plaatsen waar de dieren zijn 
geboren, gehouden en geslacht.
Tenzij andere specifieke wettelijke 
bepalingen van toepassing zijn, wordt 
voor alle andere levensmiddelen het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst
vermeld 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 ander land van oorsprong of een andere 
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;

Or. en

Motivering

De consument heeft recht op informatie, onder meer over de herkomst van levensmiddelen. Er 
bestaat bij de consumenten veel belangstelling voor de herkomst van het voedsel en daarom 
moeten de regels inzake verplichte vermelding uitgebreid worden.  

Amendement 302
Glenis Willmott

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

Voorstel van de Commissie 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 

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst voor de volgende producten:
– vlees,
– vlees van gevogelte,
– zuivelproducten,
– verse groenten en vers fruit,
en voor vlees en vlees van gevogelte 
wanneer het als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen wordt gebruikt.
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voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
Voor vlees en vlees van gevogelte mag als 
land van oorsprong of plaats van 
herkomst slechts dan een enkele plaats 
worden vermeld als de dieren in hetzelfde 
land of op dezelfde plaats zijn geboren, 
gehouden en geslacht. In andere gevallen 
wordt informatie verstrekt over de 
verschillende plaatsen waar de dieren zijn 
geboren, gehouden en geslacht.
Tenzij andere specifieke wettelijke 
bepalingen van toepassing zijn, wordt 
voor alle andere levensmiddelen het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst
vermeld 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 ander land van oorsprong of een andere 
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;

Or. en

Motivering

De consument heeft recht op informatie, onder meer over de herkomst van levensmiddelen. Er 
bestaat bij de consumenten veel belangstelling voor de herkomst van het voedsel en daarom 
moeten de regels inzake verplichte vermelding uitgebreid worden.  

Amendement 303
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i
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Voorstel van de Commissie 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) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van onverwerkt vlees, 
onverwerkte vis, onverwerkte groenten en 
onverwerkt fruit, en voor verwerkt vlees, 
verwerkte vis en verwerkte 
zuivelproducten het land of gebied van 
oorsprong waar de voornaamste 
agrarische grondstof geproduceerd is; de 
aanduiding geschiedt overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, en 
artikel 35, lid 5;

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie en ter voorkoming van misleiding moet het land van herkomst van 
de dieren op de etiketten vermeld worden, zodat de consument met kennis van zaken keuzes kan 
maken. Soortgelijke regels moeten gelden voor visproducten als gerookte zalm en blikjes 
kaviaar, om te voorkomen dat de consument naar de herkomst moet raden. Met dit amendement 
wordt ook de bestaande EU-regelgeving inzake verse vis, vers fruit en verse groenten in deze 
verordening opgenomen.  

Amendement 304
Elisabetta Gardini

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

Voorstel van de Commissie 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 

i) het land van oorsprong van onverwerkte 
landbouwproducten en, voor verwerkte 
levensmiddelen, de plaats van herkomst 
van de belangrijkste agrarische grondstof 
die bij de verwerking is gebruikt; de 
aanduiding geschiedt overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;
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geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

Or. it

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de consumenten de herkomst van levensmiddelen kennen. 
De consument heeft er recht op te weten waar de waren vandaan komen, wil hij zelfstandig een 
bewuste keuze kunnen maken. Aangezien bij verwerkte producten de verschillende 
verwerkingsfasen op verschillende plaatsen kunnen verlopen, moet ook de traceerbaarheid 
gewaarborgd zijn.

Amendement 305
Holger Krahmer

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

Voorstel van de Commissie 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) 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;

Or. de

Motivering

De aanvullingen op de thans geldende voorschriften verdienen geen steun. Deze zouden tot extra 
complicaties en kosten leiden aangezien de herkomst van grondstoffen in de praktijk varieert met 
de beschikbaarheid. Extra kosten zullen op de consument afgewenteld worden. Aangezien de 
herkomst zonder uitzondering in alle gevallen vermeld moet worden waarin anders misleiding 
van de consument zou optreden, is er met extra voorschriften niets voor de consument gewonnen. 
Het voorstel werkt op dit punt averechts uit een oogpunt van vereenvoudiging van de 
regelgeving.
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Amendement 306
Carl Schlyter

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

Voorstel van de Commissie 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) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van levensmiddelen die uit één 
ingrediënt bestaan en van het significante 
ingrediënt en het (de) kenmerkende 
ingrediënt(en) in levensmiddelen die uit 
meer ingrediënten bestaan; 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;

Or. en

Amendement 307
Åsa Westlund

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

Voorstel van de Commissie 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 

i) het land van oorsprong van onverwerkte 
landbouwproducten en, voor verwerkte 
producten, het teelt- of fokgebied van de 
belangrijkste agrarische grondstof die bij 
de verwerking wordt gebruikt; de 
aanduiding geschiedt overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;
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herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

Or. sv

Motivering

Kennis van de oorsprong van het belangrijkste ingrediënt dat in een verwerkt levensmiddel 
gebruikt is, is een essentieel element om consumenten in staat te stellen met kennis van zaken te 
kiezen.

Amendement 308
Pilar Ayuso

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

Voorstel van de Commissie 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) vermelding van het land van oorsprong 
indien het weglaten daarvan de consument 
zou kunnen misleiden aangaande de
werkelijke oorsprong of herkomst van het 
levensmiddel;

Or. en

Motivering

De aanvullingen op de thans geldende voorschriften verdienen geen steun omdat ze extra 
complicaties en kosten met zich mee zouden brengen en omdat grondstoffen dan niet op basis 
van beschikbaarheid betrokken zouden kunnen worden. Extra kosten zullen op de consument 
afgewenteld worden.

Amendement 309
Karin Kadenbach

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

Voorstel van de Commissie 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) een oorsprongs- en herkomstvermelding 
waaruit de herkomst van het product en 
de kwaliteitsbepalende bestanddelen 
blijkt;

Or. de

Motivering

De consument verlangt steeds vaker gegarandeerde informatie over de herkomst van producten 
en de voornaamste bestanddelen (vooral bij vlees en vleeswaren), waarop hij zijn keuzes baseert. 
Met dit verlangen moet rekening worden gehouden. Een lijst van producten waarvoor deze 
vermeldingen verplicht worden gesteld, moet via de regelgevingsprocedure tot stand komen.

Amendement 310
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

i bis) het land waar de plaats van 
verwerking zich bevindt, indien een 
bereidingsfase buiten de Gemeenschap 
heeft plaatsgevonden;

Or. hu

Motivering

Om uiteenlopende redenen van bedrijfsvoering verlopen de verschillende bereidingsfasen vaak 
buiten de Gemeenschap. Er kan van misleiding van de consument sprake zijn als zij uit het etiket 
of de presentatie van een product redelijkerwijs kunnen afleiden dat niet alleen de plaats van 
herkomst maar ook de plaatsen van bereiding in de Gemeenschap zouden liggen.
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Amendement 311
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

i bis) voor vlees en vleesbevattende 
levensmiddelen: de plaats waar de 
betrokken dieren geboren, gehouden en 
geslacht zijn, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2, lid 3;

Or. en

Motivering

Voor vlees mag niet maar één plaats van oorsprong worden opgegeven, als de plaatsen van 
geboorte, opfokken en slachten verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsen waar 
dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang zijn voor consumenten, bijvoorbeeld 
als ze diertransport willen voorkomen.

Amendement 312
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

i bis) Bij ander vlees dan rund- en 
kalfsvlees worden op de etiketten de 
volgende vermeldingen aangebracht:
i) de lidstaat of het derde land waar het 
dier of de groep dieren geboren is,
ii) de lidstaten of de derde landen waar 
het dier of de groep dieren gemest is,
iii) de lidstaat of het derde land waar het 
dier of de groep dieren geslacht is.
Indien het rundvlees echter afkomstig is 
van dieren die zijn geboren, gehouden en 
geslacht
i) in één en dezelfde lidstaat, mag de 
vermelding "Oorsprong: (naam van de 
lidstaat)" worden aangebracht,
ii) in één en hetzelfde derde land, mag de 
vermelding "Oorsprong: (naam van het 
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derde land)" worden aangebracht.

Or. de

Motivering

Vooral bij vlees stelt de consument hoge eisen aan de herkomst. Daaraan kan tegemoet worden 
gekomen als de essentiële stappen (geboorte, mesten, slachten) duidelijk en traceerbaar zijn.

Amendement 313
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

i bis) voor verwerkte levensmiddelen: het 
land van oorsprong van het 
basisingrediënt;

Or. it

Motivering

Omwille van meer duidelijkheid en transparantie in de informatie voor de consument. Veel 
consumenten achten deze informatie van groot belang.

Amendement 314
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

i bis) voor bepaalde primaire producten: 
het land van oorsprong, op basis van een 
individuele benadering en na raadpleging 
van de belanghebbenden in de betrokken 
sectoren;

Or. en

Motivering

Vermelding van het land van oorsprong is voor bepaalde primaire producten (zoals rundvlees) 
reeds verplicht, omdat zulks voor traceerbaarheid en veiligheid nodig werd geacht. Er kunnen 
best nog meer producten zijn die eenzelfde benadering verdienen; die mogelijkheid moet daarom 
blijven bestaan. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de 



PE431.051v01-00 74/94 AM\799895NL.doc

NL

consument ten aanzien van bepaalde soorten levensmiddelen. 

Amendement 315
Karin Kadenbach

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

Voorstel van de Commissie Amendement

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

j) een gebruiksaanwijzing die ook 
informatie over de wijze van bewaren en 
de houdbaarheid na openen van de 
verpakking bevat, als het levensmiddel 
zonder deze informatie niet behoorlijk kan 
worden gebruikt;

Or. de

Motivering

Verplichte vermelding van bewaarvoorschriften en van informatie over behandeling en wijze van 
bewaren na openen van de verpakking is vooral nodig bij producten die koel moeten worden
bewaard en aan bederf onderhevig zijn.

Amendement 316
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter l bis (nieuw) 

Voorstel van de Commissie Amendement

l bis) de mate (uitgedrukt als percentage) 
waarin de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf wiens naam op het 
etiket vermeld staat, garandeert dat de 
volgende praktijken in de leveringsketen 
van het levensmiddel niet voorkomen:
(1) kinderarbeid als gedefinieerd in artikel 
2 van IAO-Verdrag 138;
(2) dwangarbeid als gedefinieerd in 
artikel 2 van IAO-Verdrag 29;
(3) discriminatie als gedefinieerd in 
artikel 1 van IAO-Verdrag 111;
(4) schending van de vrijheid van 
vereniging als gedefinieerd in artikel 2 
van IAO-Verdrag 87.
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Or. en

Motivering

Het is voor vele consumenten bijzonder belangrijk om te weten of hun voedsel geproduceerd is in 
omstandigheden met kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie of schending van de vrijheid van 
vereniging. Daarom moeten producenten worden verplicht op het etiket te vermelden in welke 
mate zij kunnen garanderen dat zulke praktijken niet zijn voorgekomen. Als er geen garantie 
over het ontbreken van deze praktijken kan worden gegeven, is het percentage gelijk aan 0.

Amendement 317
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

l bis) voor onverwerkte levensmiddelen: 
een oorsprongs- en herkomstvermelding.

Or. de

Motivering

De consument verlangt steeds vaker gegarandeerde informatie over de herkomst van 
onverwerkte levensmiddelen (vooral melk en vlees), waarop hij zijn keuzes baseert. Met dit 
verlangen moet rekening worden gehouden.

Amendement 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

Artikel 9 bis
Vrijstellingen voor micro-ondernemingen
Ambachtelijk door micro-ondernemingen 
vervaardigde producten zijn vrijgesteld 
van de eisen zoals vermeld in artikel 9, lid 
1, onder l). Er is voorts vrijstelling 
mogelijk van de verplichte vermeldingen 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) tot 
en met k), indien de producten op de 
plaats van vervaardiging worden 
verkocht, mits het verkooppersoneel de 
informatie kan verstrekken. Daarnaast is 
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het mogelijk deze informatie via etiketten 
op de schappen te verstrekken. 

Or. en

Motivering

Voor micro-ondernemingen die ambachtelijk werken, moeten vrijstellingen worden verleend.

Amendement 319
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

De verplichte onderdelen van de voedselinformatie zijn geen "niet-essentiële onderdelen".

Amendement 320
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Niet-voorverpakte levensmiddelen horen niet in het toepassingsgebied van deze verordening 
thuis.
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Amendement 321
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

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

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de volgende bepalingen van 
toepassing:

a) Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of die op de plaats 
van verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten
gedetailleerd voorschrijven of en hoe de 
in de artikelen 9 en 10 bedoelde 
vermeldingen worden aangebracht.
b) De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen - met uitzondering 
van de in artikel 9, lid 1, onder c) 
bedoelde vermeldingen - niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar voldoende informatie 
ontvangt.
c) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. de

Motivering

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

Amendement 322
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

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

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

Or. en

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte 
levensmiddelen, met inbegrip van door cateraars verkochte levensmiddelen, moeten deze 
levensmiddelen niet onder de verplichte voedselinformatie vallen, uitgezonderd de informatie 
over allergene stoffen.

Amendement 323
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie 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, voor de letter "x"als 
referentie, van:

- ten minste 1 mm voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
bedrukbare oppervlak of het etiket 
tussen 25 en 75 cm2 groot is;

i - ten minste 1,4 mm voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
bedrukbare oppervlak of etiket meer dan 
75 cm2 groot is;
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Or. fr

Motivering

Een minimale lettergrootte van 3 mm zou tot grotere verpakkingen leiden, hetgeen in strijd is 
met de milieudoelstellingen. Een iets kleinere lettergrootte volstaat voor het merendeel van de 
consumenten, op voorwaarde dat er strikte leesbaarheidscriteria worden gehanteerd.

Amendement 324
Holger Krahmer

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

Voorstel van de Commissie 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.

De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden op de verpakking of 
op het etiket afgedrukt waarbij voor een 
goede leesbaarheid wordt gezorgd, 
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 bis. De Commissie stelt in 
samenwerking met vertegenwoordigers 
van de relevante belangengroepen 
richtsnoeren voor de leesbaarheid op.

Or. de

Motivering

De leesbaarheid van een etiket hangt van een aantal elementen af, zoals lettertype, lettergrootte, 
kleurstelling, contrast, drukdichtheid, enz. Als een van deze elementen op zich beschouwd wordt, 
kan de gevraagde leesbaarheid niet gegarandeerd worden. Een minimale lettergrootte van 3 mm 
is niet uitvoerbaar. Grotere etiketten leiden tot grotere verpakkingen en dus tot een grotere 
belasting voor het milieu.
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Amendement 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

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

De Commissie kan in overleg met 
vertegenwoordigers van de relevante 
belangengroepen richtsnoeren voor de 
leesbaarheid van voedselinformatie voor 
de consument voorstellen.

Or. en

Motivering

De leesbaarheid van een etiket hangt niet alleen af van de lettergrootte, maar ook van vele 
andere factoren. Met een minimale lettergrootte van 3 mm is het niet mogelijk op bepaalde 
verpakkingen alle verplichte informatie te plaatsen, vooral als de informatie in meerdere talen 
moet worden verstrekt. Bepaalde verpakkingen zouden dan groter moeten worden, hetgeen in 
strijd is met de doelstelling van terugdringing van de hoeveelheid verpakkingsafval. Niettemin 
moet de Commissie ertoe worden aangespoord richtsnoeren voor de leesbaarheid van etiketten 
op te stellen. 
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Amendement 326
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen, op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt in 
een goed leesbaar lettertype met een 
lettergrootte (uitgedrukt als x-hoogte) van 
ten minste 1,2 mm en met 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.

Andere elementen waarmee ter 
waarborging van de leesbaarheid van 
voedselinformatie rekening moet worden 
gehouden zijn: 
i) de lay-out van de tekst, 
ii) de typografie, 
iii) de afmetingen,
iv) de kleur van de tekstletter,
v) de kleur van de achtergrond, 
vi) de verpakking en bedrukking,
vii) de leesafstand en -hoek.
De Commissie stelt volgens de in artikel 
49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing voorschriften op over de 
wijze waarop van deze elementen gebruik 
moet worden gemaakt om de leesbaarheid 
van voedselinformatie voor de consument 
te waarborgen.

Or. en

Motivering

De vermeldingen op de verpakking moeten duidelijk leesbaar zijn, wil de consument 
geïnformeerd kunnen worden. Om duidelijk te maken welke lettergrootte gebruikt moet worden, 
is de x-hoogte (de hoogte van de kleine letter"x") vermeld. Informatie op alle verpakkingen, 
ongeacht de grootte, moet voor de consument duidelijk leesbaar zijn, anders heeft vermelding 
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geen zin.

Amendement 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

1. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden met behulp van 
lettertype, kleur en contrast goed leesbaar
op de verpakking of op het etiket 
afgedrukt, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

De Commissie stelt in overleg met 
vertegenwoordigers van de relevante 
belangengroepen bindende voorschriften 
voor de leesbaarheid van 
voedselinformatie voor de consument op. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling indications 
in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not practicable 
either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be enough room to 
comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. Increasing the 
minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it necessary to 
enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing the volume of 
packaging waste and would lead to larger portions.
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Amendement 328
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie 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 vaste lettergrootte van ten minste 3 
mm en worden zij zodanig gepresenteerd 
dat gezorgd wordt voor een duidelijk 
contrast tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond, onverminderd de specifieke 
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 
etiket worden aangebracht, worden de in 
artikel 9, lid 1 bedoelde verplichte 
vermeldingen duidelijk leesbaar op de 
verpakking afgedrukt zodat misleiding van 
de consument onmogelijk is, 
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.

Elementen waarmee ter waarborging van 
de leesbaarheid van voedselinformatie 
rekening moet worden gehouden zijn de 
lay-out van de tekst, de typografie, de 
grootte en de kleur van de tekstletter, de 
kleur van de achtergrond, de verpakking 
en bedrukking en de leesafstand en –
hoek.
De Commissie stelt in samenwerking met 
de Europese consumentenorganisaties en 
belanghebbenden voorschriften op over 
de wijze waarop van elk van deze 
elementen gebruik moet worden gemaakt 
om de leesbaarheid van voedselinformatie 
voor de consument te waarborgen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Alle informatie op het etiket moet goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en niet-misleidend voor de 
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consument zijn, zodat hij met kennis van zaken keuzes kan maken.  

Amendement 329
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 1,5 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. de

Motivering

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

Amendement 330
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Voorstel van de Commissie 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, 

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 in 
een goed leesbaar lettertype met een 
lettergrootte (uitgedrukt als x-hoogte) van 
ten minste 1,2 mm en met een duidelijk 
contrast tussen de gedrukte tekst en de 
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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.

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.

Andere elementen waarmee ter 
waarborging van de leesbaarheid van 
voedselinformatie rekening moet worden 
gehouden zijn: 
i) de lay-out van de tekst,

ii) de typografie, 
iii) de afmetingen, 
iv) de kleur van de tekstletter, 
v) de kleur van de achtergrond,
vi) de verpakking en bedrukking,
vii) de leesafstand en -hoek.
De Commissie stelt volgens de in artikel 
49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing voorschriften op over de 
wijze waarop van deze elementen gebruik 
moet worden gemaakt om de leesbaarheid 
van voedselinformatie voor de consument 
te waarborgen.

Or. en

Motivering

De vermeldingen op de verpakking moeten duidelijk leesbaar zijn, wil de consument 
geïnformeerd kunnen worden. Om duidelijk te maken welke lettergrootte gebruikt moet worden, 
is de zg. x-hoogte (de hoogte van de kleine letter"x") vermeld. Informatie op alle verpakkingen, 
ongeacht de grootte, moet voor de consument duidelijk leesbaar zijn, anders heeft vermelding 
geen zin.

Amendement 331
Bernadette Vergnaud

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

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De in artikel 9, lid 1, bedoelde 
verplichte vermeldingen worden zodanig 
weergegeven dat er een duidelijk contrast 
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is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond en dat ze duidelijk zichtbaar, 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn.

Or. fr

Amendement 332
Glenis Willmott

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

Voorstel van de Commissie Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde minimale 
lettergrootte geldt niet voor 
levensmiddelen die onder Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie van 25 
maart 1999 betreffende dieetvoeding voor 
medisch gebruik vallen. 

Or. en

Motivering

Voor dieetvoeding voor medisch gebruik gelden uitvoerige regels betreffende verplichte 
vermeldingen, naast die van artikel 9, lid 1, en dat betekent dat zelfs betrekkelijk grote 
verpakkingen te klein zullen zijn om met de voorgestelde minimale lettergrootte alle informatie te 
bevatten. Etiketten voor dieetvoeding voor medisch gebruik moeten bij de bevoegde instanties 
van de lidstaten worden aangemeld, en dan kan de leesbaarheid getoetst worden als de fabrikant 
van de uitzonderingsregeling gebruik maakt.  

Amendement 333
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Alle gezondheidsinformatie moet in hetzelfde gezichtsveld worden vermeld (allergenen, 
houdbaarheidsduur, bewaarvoorschriften en gebruiksaanwijzing). 

Amendement 334
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

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

4. De Commissie stelt in samenwerking 
met de Europese 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden voorschriften op over 
de wijze waarop van de in artikel 14, lid 1, 
genoemde elementen gebruik moet 
worden gemaakt om de leesbaarheid van 
voedselinformatie voor de consument op 
verpakkingen of recipiënten met een zeer 
klein oppervlak te waarborgen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 335
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Voorstel van de Commissie 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

Or. en
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Amendement 336
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
lettergrootte geldt niet voor verpakkingen 
of recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 10 cm² bedraagt, 
mits de leesbaarheid van de informatie 
gewaarborgd is of de informatie in een 
andere, voor de consument gemakkelijk 
beschikbare vorm aanwezig is.

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor de uitzondering zonder meer te schrappen. Dit amendement beoogt het 
voorstel van de Commissie op dit punt intact te laten en tegelijkertijd de informatie van de 
consument te waarborgen.

Amendement 337
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Voorstel van de Commissie Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
lettergrootte geldt niet voor verpakkingen 
of recipiënten waarvan het grootste 
bedrukbare oppervlak minder dan 25 cm²
bedraagt. In lidstaten met meer dan één 
officiële taal kunnen voor dergelijke 
verpakkingen of recipiënten bijzondere 
nationale voorschriften worden 
vastgesteld.

Or. fr

Amendement 338
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4
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Voorstel van de Commissie Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
lettergrootte geldt niet voor verpakkingen 
of recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 25 cm2 bedraagt. In 
lidstaten met meer dan een officiële taal 
kunnen bijzondere nationale 
voorschriften worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

De in lid 1 vermelde vereisten voor de 
minimale lettergrootte gelden niet voor 
levensmiddelen waarvoor Richtlijn 
1999/21/EG van de Commissie van 25 
maart 1999 betreffende dieetvoeding voor 
medisch gebruik van toepassing is.

Or. fr

Motivering

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients (puisque le 
produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru de prolifération 
microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). L’augmentation de la 
taille des conditionnements et le gaspillage seraient également préjudiciables pour 
l’environnement.

Amendement 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement
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De in lid 1 voorgeschreven minimale 
lettergrootte geldt niet voor volledige 
zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding en voeding ter 
afwisseling waarop Richtlijn 2006/141/EG 
van de Commissie van 22 december 2006 
inzake volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding en Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie van 5 
december 2006 inzake bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters 
van toepassing zijn. 

Or. fr

Motivering

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille minimale 
de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à augmenter la taille 
de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des consommateurs car le produit 
restant non consommé pourrait être conservé dans des conditions d'hygiènes inappropriées ou 
durant un temps trop important.

Amendement 341
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Voorstel van de Commissie 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 plaats naar keuze, doch duidelijk 
zichtbaar en in duidelijk leesbare en, zo 
nodig, onuitwisbare letters aangebracht. 
Andere aanduidingen, afbeeldingen of 
ander materiaal, dan wel de 
levensmiddelenverpakking zelf, bij 
voorbeeld door plakranden, mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken of 
onderbreken. 

Or. sv

Amendement 342
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János Áder

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

Voorstel van de Commissie Amendement

6 bis. De verplichte voedselinformatie 
mag niet tot vergroting van de afmetingen 
of het gewicht van de verpakkingen of 
recipiënten leiden.

Or. hu

Motivering

De verplichte voedselinformatie kan ertoe leiden dat fabrikanten de afmetingen van de 
verpakkingen veranderen zodat de hoeveelheid verpakkingsafval dreigt toe te nemen. Dat zou in 
strijd zijn met het preventiebeginsel van het beleid inzake afvalbeheer van de Europese Unie.

Amendement 343
Karin Kadenbach

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

Voorstel van de Commissie Amendement

6 bis. Bij niet-voorverpakte producten 
wordt de informatie inzake de verplichte 
vermeldingen schriftelijk verstrekt. Deze 
informatie kan met behulp van 
insteekbordjes, informatiebladen e.d. 
beschikbaar worden gesteld, doch moet op 
de plaats van verkoop aanwezig zijn en 
moet te allen tijde gemakkelijk door de 
consument kunnen worden ingezien.

Or. de

Motivering

Het is objectief gerechtvaardigd dat ook bij onverpakt verkochte waren aan de consument alle 
verplichte voedselinformatie ter beschikking wordt gesteld.

Amendement 344
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 ter (nieuw)
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Voorstel van de Commissie Amendement

6 ter. Ten behoeve van de weergave van 
de verplichte voedselinformatie mag voor 
het etiket geen materiaal worden gebruikt 
waardoor hergebruik of recycling van het 
verpakkingsmateriaal of de recipiënt 
aanzienlijk bemoeilijkt of verhinderd 
wordt.

Or. hu

Motivering

Overeenkomstig de voorschriften van de EU inzake afvalbeheer moet ernaar gestreefd worden 
dat verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycled wordt. Als etiketten 
gemaakt worden van een materiaal dat verschilt van het verpakkingsmateriaal, kan dat een 
ernstige belemmering voor een goed afvalbeheer vormen.

Amendement 345
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter a

Voorstel van de Commissie Amendement

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

a) de voedselinformatie als bedoeld in de 
artikelen 9 en 29 op verzoek van de 
consument beschikbaar is voordat de 
aankoop plaatsvindt en op het materiaal ter 
ondersteuning van de verkoop op afstand 
kan voorkomen of via andere passende 
middelen wordt verstrekt;

Or. de

Motivering

Regelmatige veranderingen in de productsamenstelling (bijv. verlaging van het zoutgehalte, 
vervanging van vet) maken het praktisch onmogelijk dat actuele informatie wordt geleverd voor 
al het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand. Catalogi en brochures zijn de 
meest gebruikte informatiekanalen in de verzendhandel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf. 
Afgezien van de aanzienlijke kosten zal er ook sprake zijn van een grote belasting voor het 
milieu, omdat catalogi in de toekomst vier keer zo dik moeten zijn om alle verplichte informatie 
te kunnen bevatten.



AM\799895NL.doc 93/94 PE431.051v01-00

NL

Amendement 346
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter a

Voorstel van de Commissie Amendement

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

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is vóór sluiting van de 
overeenkomst en leesbaar is op een wijze 
die bij het gebruikte 
communicatiemedium past; de consument 
dient de verplichte informatie te 
ontvangen op een duurzaam medium en 
binnen een redelijke tijd na sluiting van 
de overeenkomst doch uiterlijk op het 
tijdstip van aflevering van de 
levensmiddelen, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 13, lid 2.

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering komt overeen met de benadering die bij andere relevante EU-
consumentenwetgeving is gevolgd.

Amendement 347
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Behalve de houdbaarheidsdatum, die niet vooraf kan worden gegeven, moeten levensmiddelen 
die op afstand worden verkocht aan dezelfde informatievereisten voldoen als in winkels 
verkochte artikelen.

Amendement 348
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Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichte voedselinformatie (t.w. de vermeldingen die in artikel 9, lid 1, opgesomd worden, 
en de bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke categorieën levensmiddelen zoals 
weergegeven in bijlage III) moeten beschikbaar zijn voordat de koop gesloten wordt. Dit 
amendement beoogt te bereiken dat bij verkoop op afstand alle verplichte voedselinformatie, 
waaronder de informatie die vereist wordt in artikel 9, lid 1, punten d), f), g), h) en k), ook 
beschikbaar is op het moment waarop de verkoop plaatsvindt.

Amendement 349
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie aangebracht 
in de officiële talen van de lidstaten waar 
het levensmiddel in kwestie in de handel 
wordt gebracht, en in voor de gemiddelde 
consument begrijpelijke taal 
geformuleerd.

Or. it

Motivering

Het gebruik van de officiële talen biedt een grotere garantie dat de consument de informatie 
begrijpt.


