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Amendement 350
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 351
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 352
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

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

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 80 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f) en artikel 29, lid 1, 
onder a), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De vermelding van verdere 
bijzonderheden op de verpakking op 
vrijwillige basis is mogelijk. De in artikel 
9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen 
worden met behulp van andere middelen 
verstrekt of zijn op verzoek van de 
consument beschikbaar.

Or. de

Motivering

Met de vermelding van het energiegehalte van een levensmiddel wordt wezenlijke informatie 
gegeven die de doorslag bij een bewuste koopbeslissing kan geven. Aanvullende vrijwillige 
gegevens van de fabrikant moeten mogelijk zijn. 
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Amendement 353
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

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

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f) en artikel 29, lid 1, onder a), op de 
verpakking of op het etiket verplicht. Het 
verstrekken van alle gegevens in 
overeenstemming met artikel 9, lid 1 via 
internet is echter verplicht en de 
informatie moet op het aankooppunt
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 106 van de rapporteur. Dat een product klein is, betekent nog niet 
dat de verplichte vermeldingen als bedoeld in artikel 9 mogen worden weggelaten. Deze 
informatie moet online beschikbaar worden gesteld.

Amendement 354
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

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

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

Motivering

Om de verpakking gemakkelijk leesbaar te maken is een uitzondering nodig voor een 
oppervlak van tot 100 cm2, en niet van slechts 10 cm2. Een chocoladereep heeft bijvoorbeeld 
een bedrukbaar oppervlak van 70 cm2. 

Amendement 355
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

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

2. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 14, lid 4, zijn bij verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt, alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), b), c), e) en f), op de verpakking 
of op het etiket verplicht. Om eventuele 
leesbaarheidsproblemen te voorkomen, 
worden de in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen ook met behulp 
van andere middelen verstrekt of op 
verzoek van de consument beschikbaar 
gesteld.

Or. fr

Motivering

De lijst van ingrediënten zou altijd moeten worden vermeld, ongeacht de grootte van de 
verpakking. Aangezien artikel 14, lid 4, echter geen optimale garanties biedt voor de 
leesbaarheid, moet deze informatie ook met behulp van andere middelen worden verstrekt.
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Amendement 356
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Weglating van bepaalde verplichte 
vermeldingen

Weglating van bepaalde verplichte 
vermeldingen

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

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

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 80 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f) en artikel 29, lid 1,
onder a), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

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

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

Or. de

Motivering

De uitzonderingen moeten gelden voor verpakking tot 80 cm2. De energetische waarde moet 
in elk geval worden vermeld.
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Amendement 357
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 358
Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de 
GUE/NGL-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij levensmiddelen geleverd door 
grootcateraars zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder d), zijn de in de artikelen 9 en 
29 beschreven vermeldingen niet 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, letters a), 
b) c)en i) bedoelde vermeldingen moeten 
echter op verzoek ter beschikking worden 
gesteld.

Or. en
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Motivering

Wijziging van het amendement van de rapporteur. Grootcateraars moeten worden vrijgesteld 
van de algemene informatieverplichtingen; informatie over de naam, de ingrediënten, 
allergenen en het land van herkomst van de gebruikte bestanddelen moet echter op verzoek 
beschikbaar kunnen worden gesteld.

Amendement 359
Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-voorverpakte producten en 
producten van grootcateraars als bedoeld 
in artikel 2, lid 2, onder d), zijn de in de 
artikelen 9 en 29 beschreven 
vermeldingen - met uitzondering van 
artikel 9, lid 1, onder d) - niet verplicht.

Or. de

Motivering

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.
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Amendement 360
Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de 
GUE/NGL-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voedselketens die gestandaardiseerde 
levensmiddelen serveren moeten de in 
artikel 9, lid 1, letters a), b) c), i) en l) 
bedoelde vermeldingen op de verpakking 
aanbrengen.

Or. en

Motivering

Grootcateraars die gestandaardiseerd voedsel serveren (zoals fastfoodketens) moeten de 
volgende informatie op de verpakking vermelden: naam, ingrediënten, allergenen en land van 
herkomst van het voedsel, alsook een voedingswaardedeclaratie.

Amendement 361
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij producten die zijn geproduceerd 
van dieren die gevoerd zijn met genetisch 
gemodificeerde diervoeders 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1829/2003, moeten in de in artikel 19 
bedoelde lijst van ingrediënten de 
woorden "van dieren die gevoerd zijn met 
genetisch gemodificeerde diervoeders" 
onmiddellijk na het (de) betrokken 
ingrediënt(en) worden aangebracht. Bij 
ontbreken van een lijst van ingrediënten 
worden de woorden "geproduceerd van 
dieren die gevoerd zijn met genetisch 
gemodificeerde diervoeders" duidelijk op 
de etikettering vermeld.
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Or. en

Motivering

Het is interessant voor consumenten om te weten of voor de productie van een levensmiddel 
gebruik is gemaakt van genetisch gemodificeerde diervoeders. Er bestaat een duidelijke 
leemte in de voorschriften over voedsel dat wordt geproduceerd van dieren die gevoerd zijn 
met genetisch gemodificeerde diervoeders, aangezien dergelijke producten krachtens 
overweging 16 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 vrijgesteld zijn van de etiketteringseisen.

Amendement 362
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij producten die eieren of 
eierproducten bevatten, moeten de 
begrippen opgenomen in Bijlage I van 
Verordening (EG) nr. 557/2007 van de 
Commissie tussen haakjes worden 
toegevoegd na het betrokken ingrediënt in 
de lijst van ingrediënten, in 
overeenstemming met de 
productiemethode van de eieren. Bij 
eieren uit biologische productie mag het 
betrokken ingrediënt overeenkomstig 
artikel 23, lid 4, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 op het 
etiket worden vermeld.

Or. en

Motivering

Veel consumenten willen weten hoe de in hun voedsel verwerkte eieren zijn geproduceerd. De 
ingrediënten moeten bijgevolg worden aangevuld met de begrippen "eieren van hennen met 
vrije uitloop", "scharreleieren" en "kooieieren".



PE431.137v01-00 12/124 AM\800408NL.doc

NL

Amendement 363
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kaas, boter, gezuurde melk en gezuurde 
room waaraan geen andere ingrediënten 
zijn toegevoegd dan melkbestanddelen, 
enzymen en culturen van micro-
organismen die noodzakelijk zijn voor de 
vervaardiging, of zout dat noodzakelijk is 
voor de bereiding van andere kaas dan 
verse kaas of smeltkaas;

(d) kaas, boter, gezuurde melk en gezuurde 
room, voorzover geen andere ingrediënten 
zijn toegevoegd dan melkbestanddelen, 
enzymen en culturen van micro-
organismen die noodzakelijk zijn voor de 
vervaardiging, of dan zout dat 
noodzakelijk is voor de bereiding van 
andere kaas dan verse kaas of smeltkaas;

Or. de

Motivering

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Amendement 364
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) wijn en wijnproducten, als omschreven 
in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad en artikel 2, lid 
1, van Verordening (EG) nr. 1601/1991 
van de Raad, soortgelijke uit andere 
vruchten dan druiven verkregen 
producten, appelwijn, perenwijn, bier, 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
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tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad 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, en andere 
alcoholhoudende dranken. De Commissie 
stelt uiterlijk [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld waar noodzakelijk,
volgens de volgende procedure:

(i) met betrekking tot de producten 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt, krachtens de 
procedure die is geregeld in artikel 113, 
lid 1, van die verordening;

(ii) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
procedure;

(iii) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
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aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/89 van de Raad, overeenkomstig 
de procedure van artikel 25, lid 1, van die 
verordening;

(iv) met betrekking tot andere producten 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing:

(e bis) onverminderd de specifieke 
kenmerken die vastgesteld zijn door 
middel van de procedures waarnaar wordt 
verwezen in de punten i), ii) en iii), van 
letter e).

Or. en

Motivering

Wijn, bier en gedistilleerde drank vrijstellen en andere alcoholhoudende dranken niet 
ondermijnt de consistentie binnen deze sector. Het zou sommige producten bevoordelen en 
andere discrimineren, de concurrentie verstoren en de consument misleiden wat betreft de 
relatieve samenstelling van verschillende producten.

Amendement 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Op alcoholhoudende dranken moet ook informatie worden verstrekt over de ingrediënten die 
zij bevatten. 

Amendement 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) wijn, als omschreven in artikel 1, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad en artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1601/1991 van de Raad, 
soortgelijke uit andere vruchten dan 
druiven verkregen producten, appelwijn, 
perenwijn, bier, en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van 15 
januari 2008 van het Europees Parlement 
en de Raad 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, en andere alcoholhoudende 
dranken. De Commissie stelt [vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op deze producten op en kan dit verslag 
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beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden, indien nodig, vastgesteld volgens 
de volgende procedures:
(i) voor de in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 
april 2009 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt bedoelde producten, de in 
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;
(ii) voor de producten bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 
1601/1991 van de Raad van 10 juni 1991 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de 
procedure van artikel 13 van die 
verordening;
(iii) voor de producten bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/1989 van de Raad, 
overeenkomstig de procedure van artikel 
25, lid 2, van die verordening;
(iv) voor andere producten, volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die vastgesteld zijn door middel van de 
procedures voor de producten waarnaar 
wordt verwezen in de punten i), ii) en iii), 
dienen de in lid 1 bedoelde maatregelen 
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consequent en gelijktijdig voor alle in het 
lid beschreven producten te worden 
toegepast.

Or. es

Motivering

Er moet eerst op een aantal essentiële punten duidelijkheid komen voordat etikettering van 
ingrediënten of voedingswaarde verplicht kan worden gesteld voor alcoholhoudende dranken, 
die immers niet vanwege hun voedingseigenschappen worden genuttigd. Bovendien zijn in de 
verordeningen 479/2008, 1601/91 en 110/2008 de specifieke voorschriften voor de 
etikettering van wijnen en gedistilleerde dranken vastgelegd. Ook bieden zij de mogelijkheid 
om uitvoeringsbepalingen via een eigen comitologieprocedure vast te stellen. Ter wille van de 
consistentie moeten deze bepalingen gehandhaafd blijven.

Amendement 367
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 368
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) dranken die meer dan 1,2 
volumeprocent alcohol bevatten. De 
Commissie stelt uiterlijk op …* een 
verslag over de toepassing van artikel 19 
op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden, indien nodig, vastgesteld volgens 
de volgende procedures:
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(i) voor de in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 
april 2009 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt bedoelde producten, de in 
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;
(ii) voor de producten bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 
1601/1991 van de Raad van 10 juni 1991 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de 
procedure van artikel 13 van die 
verordening;
(iii) voor de producten bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/1989 van de Raad, 
overeenkomstig de procedure van artikel 
25, lid 2, van die verordening;
(iv) voor andere producten, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
___________
*PB: drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering

De vrijstelling van alcoholhoudende dranken van de bepalingen van dit voorstel is 
gerechtvaardigd op grond van het feit dat zij alcohol bevatten. Het zou verkeerd zijn om deze 
producten dusdanig te etiketteren dat de consumenten worden misleid of dat onverantwoorde 
consumptie wordt aangemoedigd. Het is al evenmin wenselijk dat deze voorstellen aanleiding 
geven tot discriminatie en mededingingsverstoring tussen concurrerende producten. De 
algemene bepalingen van dit voorstel behoren niet op dergelijke producten te worden 
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toegepast, temeer daar de Commissie volgens dit voorstel met verdere voorstellen dient te 
komen die zijn toegesneden op de sector alcoholische dranken.

Amendement 369
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het niet-voorverpakte 
levensmiddelen betreft. In dit geval 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
in artikel 9, lid 1, letter c), opgenomen 
vermeldingen op verzoek ter beschikking 
worden gesteld. De lidstaten mogen 
voorschriften vaststellen betreffende de 
wijze waarop deze vermeldingen 
beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Motivering

De lidstaten verkeren in een betere positie dan de EU-instellingen om de kwestie van niet-
voorverpakte levensmiddelen aan te pakken, door middel van nationale regelgeving.

Amendement 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het niet-voorverpakte 
levensmiddelen betreft. In dit geval mogen 
de lidstaten besluiten dat de in artikel 9, 
lid 1, letter c), opgenomen vermeldingen 
op verzoek ter beschikking moeten worden 
gesteld. De lidstaten mogen voorschriften 
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vaststellen betreffende de wijze waarop 
deze vermeldingen beschikbaar worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Amendement 373
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het niet-voorverpakte 
levensmiddelen betreft. In dat geval moet 
er in de verkoopruimte of op de 
menukaart duidelijk zichtbaar worden 
aangegeven dat:
- de klanten in een verkoopgesprek of 
door middel van klaarliggend 
informatiemateriaal informatie over 
allergene stoffen kunnen krijgen; 
- kruisbesmetting niet kan worden 
uitgesloten.

Or. de

Motivering

Voor niet-voorverpakte goederen zou het zo goed als onmogelijk zijn voor alle producten 
gedetailleerde allergie-informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van 
deze ondernemingen doen oplopen. Bovendien kan kruiscontaminatie niet worden uitgesloten 
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op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is. Het verplichte, duidelijk 
zichtbare informatiebordje garandeert het bedrijf rechtszekerheid.

Amendement 374
Pilar Ayuso, Esther Herranz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zo nodig kunnen volgens de 
onderstaande procedures gedetailleerde 
bepalingen voor de presentatie van de in 
lid 1 bedoelde vermelding worden 
vastgesteld:

(i) voor de in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 
april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt bedoelde producten, de in
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;

(ii) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
procedure;

(iii) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
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nr. 1576/89 van de Raad, overeenkomstig 
de door deze verordening voorgeschreven 
procedure;

(iv) voor andere alcoholhoudende 
dranken, de in artikel 49, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

In de verordeningen 479/2008, 1601/91 en 110/2008 is de wijze van presentatie en 
etikettering van wijnen en gedistilleerde dranken geregeld. Ook bieden zij de mogelijkheid om 
uitvoeringsbepalingen via een eigen comitologieprocedure vast te stellen. Ter wille van de 
consistentie moeten deze bepalingen gehandhaafd blijven.

Amendement 375
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De datum van minimale houdbaarheid 
moet op een eenvoudige manier te vinden 
zijn en mag niet verborgen zijn. Hij wordt 
als volgt uitgedrukt:

(a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "Ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
- "Ten minste houdbaar tot einde …" in 
de andere gevallen.
(b) De in punt a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
Zo nodig wordt hierna vermeld welke 
bewaarvoorschriften moeten worden 
nageleefd om de aangegeven 
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houdbaarheid te waarborgen.
(c) De datum wordt gevormd door de dag, 
de maand en het jaar, in die volgorde en 
ongecodeerd.
Wanneer het evenwel gaat om 
levensmiddelen:
- met een houdbaarheid van minder dan 
drie maanden, volstaat een vermelding 
van de dag en de maand;
- met een houdbaarheid van meer dan 
drie maanden, maar ten hoogste achttien 
maanden, volstaat een vermelding van de 
maand en het jaar;
- met een houdbaarheid van meer dan 
achttien maanden, kan worden volstaan 
met de vermelding van het jaar.
(d) De datum van minimale houdbaarheid 
wordt op elke afzonderlijke voorverpakte 
portie vermeld. 
(e) Behoudens communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:
- verse groenten en fruit, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan; deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, alsmede uit druiven of 
druivenmost vervaardigde dranken van de 
GN-codes 22060091, 22060093 en 
22060099,
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
- alcoholvrije frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtennectars en 
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alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent in aparte recipiënten van 
meer dan 5 liter, bestemd voor levering 
aan grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
- afzonderlijke porties consumptie-ijs.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast. Een uiterste consumptiedatum is 
niet nodig wanneer een datum van minimale houdbaarheid is vermeld. Een bereidingsdatum 
zou bijkomende kosten met zich meebrengen. Met name de kwaliteit van bevroren producten 
is niet enkel afhankelijk van hun ouderdom, maar eveneens, en in veel grotere mate, van de 
bewaaromstandigheden. Het is reeds absoluut verboden om goederen in de handel te brengen 
die hier niet geschikt voor zijn.

Amendement 376
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum moet op een 
eenvoudige manier te vinden zijn en mag 
niet verborgen zijn. Hij wordt als volgt 
uitgedrukt:
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A. DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID:
(a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
"Ten minste houdbaar tot (en met) …" 
wanneer in de datumaanduiding de dag is 
vermeld,
"Ten minste houdbaar tot (en met) einde 
…" in de andere gevallen.
(b) De in punt a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
hetzij de datum zelf,

hetzij een verwijzing naar de plaats op de 
etikettering waar de datum is aangegeven.
Zo nodig wordt hierna vermeld welke 
bewaarvoorschriften moeten worden 
nageleefd om de aangegeven 
houdbaarheid te waarborgen.
(c) De datum wordt ongecodeerd 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en het 
jaar.
Wanneer het evenwel gaat om 
levensmiddelen:
– met een houdbaarheid van minder dan 
drie maanden: vermelding van de dag en 
de maand;
– met een houdbaarheid van meer dan 
drie maanden, maar ten hoogste achttien 
maanden; vermelding van de maand en 
het jaar;
– met een houdbaarheid van meer dan 
achttien maanden, kan worden volstaan 
met de vermelding van het jaar.
(d) De datum van minimale houdbaarheid 
wordt op elke afzonderlijke voorverpakte 
portie vermeld. 
(e) Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:
– verse vruchten en groenten, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan; deze afwijking geldt 
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niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
– wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, alsmede uit druiven of 
druivenmost vervaardigde dranken van de 
GN-codes 22060091, 22060093 en 
22060099,
– dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
– alcoholvrije frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtennectars en 
alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent in aparte recipiënten van 
meer dan 5 liter, bestemd voor levering 
aan grootcateraars,
– broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
– azijn,

– keukenzout,

– suikers in vaste vorm,

– suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
– kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen;
B. UITERSTE GEBRUIKSDATUM:

(a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
(b) De vermelding in punt a) gaat 
vergezeld van:
– hetzij de datum zelf,

– hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
(c) De datum wordt ongecodeerd 
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aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en 
eventueel het jaar.
(d) Gedetailleerde regels voor de 
vermelding van de datum van minimale 
houdbaarheid overeenkomstig afdeling A, 
letter c) van dit lid kunnen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
49, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
C. DATUM VAN VERVAARDIGING:

(a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "vervaardigd op";
(b) De in punt a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
– hetzij de datum zelf,

– hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
(c) De datum wordt ongecodeerd 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en 
eventueel het jaar.

Or. nl

Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over 
de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw). De uitzondering voor de 
vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-
ijs wordt geschrapt.

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke 
afzonderlijke portie staat. Het begrip "ten minste houdbaar tot…" wordt geïnterpreteerd 
overeenkomstig nationale wetgeving.
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Amendement 377
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Amendement 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 379
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
in het hoofdgezichtsveld (hierna 
"voedingswaardedeclaratie op de voorzijde 
van de verpakking" genoemd) omvat:

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

(b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout in het 
levensmiddel.
De verplichte voedingswaardedeclaratie 
op de achterzijde van de verpakking 
(hierna "voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking" genoemd) 
omvat de hoeveelheden van de in de eerste 
alinea genoemde nutriënten, alsook de 
hoeveelheden:
(i) eiwitten;
(ii) koolhydraten;
(iii) vezels;
(iv) transvetzuren.

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 380
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De consument moet ook informatie krijgen over de hoeveelheid vezels en eiwitten.

Amendement 381
Carl Schlyter, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 382
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) de energetische waarde; (a) de energetische waarde en;

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

(b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten 
en vetten.

Or. de

Motivering

Dit AM garandeert de vermelding van voedingsstoffen die voorheen onderdeel van de 
voedingsetikettering uitmaakten. Alle voedingsaanbevelingen hebben betrekking op 
"macrovoedingsstoffen". De consument is inmiddels gewend aan dit soort informatie en heeft 
geleerd deze te beoordelen. 
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Amendement 383
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letters a, b en b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
in het hoofdgezichtsveld (hierna 
"voedingswaardedeclaratie op de 
voorzijde van de verpakking" genoemd) 
omvat:

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

i. de hoeveelheden vetten; 
ii. de hoeveelheden verzadigde vetzuren; 
iiii. de hoeveelheden suikers; 
iv. de hoeveelheden zout; en de 
energetische waarde.
De verplichte voedingswaardedeclaratie 
op de achterzijde van de verpakking 
(hierna "voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking" genoemd) 
omvat de hoeveelheden van de in lid 1 a) 
genoemde nutriënten, alsook het 
volgende:
i. de hoeveelheden eiwitten;
ii. de hoeveelheden koolhydraten;
iii. de hoeveelheden vezels; en
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iv. de hoeveelheden transvetzuren.

Or. en

Motivering

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

Amendement 385
János Áder

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Motivering

Voor veel consumenten met nierinsufficiëntie is de verplichte vermelding van het gehalte aan 
eiwitten ook belangrijk.

Amendement 386
Esther de Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Dit AM sluit aan bij de praktijk van de voedingsindustrie om de "grote 8" nutriënten op de 
achterzijde van de verpakking in de voedingswaardetabel te vermelden.

Amendement 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Eiwit is een essentiële nutriënt. De hoeveelheid eiwitten dient te worden opgenomen in de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, zodat de consumenten alle energierijke nutriënten in 
het levensmiddel kunnen overzien.  

Amendement 388
Andres Perello Rodriguez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het vermelden van informatie over transvetzuren en eiwitten in de voedingswaardetabel moet 
verplicht zijn en niet facultatief.
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Amendement 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Deze nutriënten zijn het belangrijkst en de consument kent deze ook het best. Met name de 
term "zou" moet worden opgenomen, aangezien "natrium" door de meeste consumenten niet 
wordt begrepen. 

Amendement 390
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De hoeveelheid natuurlijke en toegevoegde suikers moet worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, zodat de consumenten een volledig overzicht krijgen van de 
samenstelling van het levensmiddel vanuit voedingskundig oogpunt.
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Amendement 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het geval van dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent vermeldt de verplichte 
voedingswaardedeclaratie alleen de 
energiewaarde.

Or. en

Motivering

Op alcoholhoudende dranken moet de energiewaarde worden vermeld.
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Amendement 392
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. sv

Motivering

De consument moet ook worden geïnformeerd over de ingrediënten in alcoholhoudende 
dranken. Dit geldt met name voor consumenten met diabetes.
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Amendement 393
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De verplichte voedingswaarde van 
alcoholhoudende dranken moet ook de 
energiewaarde en de hoeveelheid 
koolhydraten bevatten.

Or. sv

Amendement 394
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 

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

Or. en

Motivering

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 395
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

Alle dranken met meer dan 1,2 volumeprocent alcohol, ook alcopops, zijn vrijgesteld van dit 
vereiste.

Amendement 396
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

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

Amendement 397
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dit lid is niet van toepassing op dranken 
met meer dan 1,2 volumeprocent alcohol. 
De Commissie stelt uiterlijk ... * een 
verslag over de toepassing van dit lid op 
deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden, indien nodig, vastgesteld volgens 
de volgende procedures:
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tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(i) voor de producten bedoeld in artikel ... 
van Verordening (EG) nr. 479/2008 van 
de Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, krachtens de procedure die is 
vastgelegd in artikel 113, lid 1, van die 
verordening;
(ii) voor de producten bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1601/91 
van de Raad van 10 juni 1991 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de 
procedure van artikel 13 van die 
verordening;
(iii) voor de producten bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/89 van de Raad, overeenkomstig 
de procedure van artikel 25, lid 2, van die 
verordening;
(iv) voor andere producten, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. fr
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Motivering

De vrijstelling van alcoholhoudende dranken van de bepalingen van dit voorstel is 
gerechtvaardigd op grond van het feit dat zij alcohol bevatten. Het zou verkeerd zijn om deze 
producten op zodanige manier te etiketteren dat de consumenten worden misleid of 
onverantwoorde consumptie van deze producten wordt aangemoedigd. Het is al evenmin 
wenselijk dat deze voorstellen aanleiding geven tot discriminatie en mededingingsverstoring 
tussen concurrerende producten. De onder deze vrijstelling vallende producten hebben 
gemeen dat zij alcohol bevatten. De algemene bepalingen van dit voorstel behoren niet op 
dergelijke producten te worden toegepast, temeer daar de Commissie volgens dit voorstel met 
verdere voorstellen dient te komen die zijn toegesneden op de sector alcoholische dranken.

Amendement 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in artikel 1, lid 1, van
Verordening van de Raad (EG) nr. 
479/2008 en artikel 2, lid 1, van 
Verordening van de Raad (EG) nr. 
1601/1991, soortgelijke uit andere 
vruchten dan druiven verkregen 
producten, appelwijn, perenwijn, bier, en
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van 15 januari 2008 van het 
Europees Parlement en de Raad 
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, en andere alcoholhoudende 
dranken. De Commissie stelt [vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van dit lid 
op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
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producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden, indien nodig, vastgesteld volgens 
de volgende procedures:
(i) voor de in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 
april 2009 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt bedoelde producten, de in 
artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde procedure;
(ii) voor de producten bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 
1601/1991 van de Raad van 10 juni 1991 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de 
procedure van artikel 13 van die 
verordening;
(iii) voor de producten bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/1989 van de Raad, 
overeenkomstig de procedure van artikel 
25, lid 2, van die verordening;
(iv) voor andere producten, volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Onverminderd de specifieke kenmerken 
die vastgesteld zijn door middel van de 
procedures voor de producten waarnaar 
verwezen wordt in de punten i), ii) en iii), 
dienen de in lid 1 bedoelde maatregelen 
consequent en gelijktijdig voor alle in het 
lid beschreven producten te worden 
toegepast.
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Or. es

Motivering

Er moet eerst op een aantal essentiële punten duidelijkheid komen voordat etikettering van 
ingrediënten of voedingswaarde verplicht kan worden gesteld voor alcoholhoudende dranken, 
die immers niet vanwege hun voedingseigenschappen worden genuttigd. Bovendien zijn in de 
verordeningen 479/2008, 1601/91 en 110/2008 de specifieke voorschriften voor de 
etikettering van wijnen en gedistilleerde dranken vastgelegd. Ook bieden zij de mogelijkheid 
om uitvoeringsbepalingen via een eigen comitologieprocedure vast te stellen. Ter wille van de 
consistentie moeten deze bepalingen gehandhaafd blijven.

Amendement 399
Struan Stevenson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dit lid is niet van toepassing op wijn en 
wijnproducten als omschreven in artikel 1, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 479/2008 
van de Raad en artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de 
Raad, soortgelijke uit andere vruchten 
dan druiven verkregen producten, 
appelwijn, perenwijn, bier, gedistilleerde 
drank, als omschreven in artikel 2, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 110/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad 
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, en andere alcoholhoudende 
dranken. De Commissie stelt uiterlijk [vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
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verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden, indien nodig,
vastgesteld volgens de volgende 
procedure:

(a) met betrekking tot de producten 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt, krachtens de 
procedure die is vastgelegd in artikel 113, 
lid 1, van die verordening;

(b) met betrekking tot de producten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van 
de algemene voorschriften betreffende de 
definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde 
wijnen, gearomatiseerde dranken op basis 
van wijn en gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, overeenkomstig de in 
artikel 13 van die verordening bedoelde 
procedure;

(c) met betrekking tot producten zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1576/89 van de Raad, overeenkomstig 
de procedure van artikel 25, lid 1, van die 
verordening;

(d) met betrekking tot overige producten, 
krachtens de regelgevingsprocedure met 
toetsing die is bedoeld in artikel 49, lid 3.

Onverminderd de specifieke kenmerken 
die vastgesteld zijn door middel van de 
procedures waarnaar wordt verwezen in 
de punten a), b) en c), van lid 2.

Or. en
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Motivering

Wijn, bier en gedistilleerde drank vrijstellen en andere alcoholhoudende dranken niet 
ondermijnt de consistentie binnen deze sector. Het zou sommige producten bevoordelen en 
andere discrimineren, de concurrentie verstoren en de consument misleiden wat betreft de 
relatieve samenstelling van verschillende producten.

Amendement 400
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een levensmiddel op
industriële wijze vervaardigde transvetten 
bevat, dient dit op de verpakking te 
worden vermeld. Indien het 
levensmiddelen niet is voorverpakt, wordt 
deze informatie op een andere wijze aan 
de consument aangeboden.

Or. sv

Amendement 401
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

(waaronder omega 9);
(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (c) meervoudig onverzadigde vetzuren 

(waaronder Omega 3 en Omega 6);
(c bis) cholesterol (LDL en/of HDL);

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

(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.
(h bis) andere stoffen, als omschreven in 
deel A van Bijlage XIII;

Or. ro

Motivering

De lijst van nutriënten moet vollediger zijn, aangezien bepaalde soorten vetten (bijv. Omega 
3) de door de consument gewenste gezondheidsvoordelen bieden.

Amendement 402
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) transvetzuren;
(b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; (a) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;
(c) meervoudig onverzadigde vetzuren; (b) meervoudig onverzadigde vetzuren;
(d) polyolen; (c) polyolen;
(e) zetmeel; (d) zetmeel;
(f) vezels;
(g) eiwitten;
(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 403
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

(h) in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde vitaminen en mineralen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn.
(h bis) andere stoffen, als omschreven in 
deel A van bijlage XIII en de constituenten 
van die nutriënten.

Or. de

Motivering

Dit AM zorgt ervoor dat ook cholesterol in de aanvullende voedingsetikettering kan worden 
opgenomen.
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Amendement 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) transvetzuren;

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

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

(d) polyolen; (c) polyolen;

(e) zetmeel; (d) zetmeel;

(f) vezels; (e) vezels;

(g) eiwitten;

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

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

Or. en

Motivering

De hoeveelheid eiwitten en transvetzuren is belangrijke informatie voor de consumenten en 
moet daarom op het etiket worden vermeld. Er moet ook een onderscheid worden gemaakt 
tussen kunstmatige en natuurlijke transvetzuren, aangezien het gehalte van kunstmatige 
transvetzuren door de producenten kan worden beïnvloed.
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Amendement 405
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) transvetzuren;

(b) enkelvoudige onverzadigde vetzuren; (b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren,

(c) meervoudige onverzadigde vetzuren; (c) meervoudig onverzadigde vetzuren,

(d) polyolen; (d) polyolen ,

(e) zetmeel; (e) zetmeel,

(e bis) cholesterol,

(f) vezels,

(g) eiwitten,

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

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

(h bis) andere stoffen in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1925/2006

Or. fr

Motivering

Het afzonderlijk vermelden van cholesterol en vetten die cholesterol bevatten kan nuttig zijn 
voor de consument. De geschrapte stoffen zijn opgenomen in artikel 29, lid 1. 
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Amendement 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) transvetzuren;

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

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

(d) polyolen; (d) polyolen;

(e) zetmeel; (e) zetmeel;

(f) vezels;

(g) eiwitten;

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

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

Or. en

Motivering

Transvetzuren, vezels en eiwitten moeten worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie op de achterkant van de verpakking en moeten dan ook uit deze 
lijst worden geschrapt.
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Amendement 407
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voedingswaardedeclaratie mag 
aanvullende informatie over een of meer 
van de volgende nutriënten of groepen 
nutriënten omvatten:

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

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

(f) vezels; (f) vezels;
(f bis) verschillende soorten suiker;
(f ter) zout;
(f quater) cholesterol;

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

(h) de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
genoemde mineralen en vitaminen die in 
significante hoeveelheden, als vastgesteld 
in punt 2 van deel A van bijlage XI, 
aanwezig zijn;
(h bis) andere stoffen in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1925/2006.

Or. de

Motivering

In de Duitse versie moet "transisomere Fettsäuren" worden vervangen door 
"Transfettsäuren". Cholesterol moet in de lijst worden opgenomen. "Eiwitten" werden in 
artikel 29, lid 1, letter b), ingevoegd. 
De juiste Duitse vertaling van "sugars" is "Zuckerarten" (zie richtlijn 2001/111/EG 
betreffende bepaalde suikers).
De lijst van voedingsstoffen die op vrijwillige basis in de voedingswaarde-etikettering kunnen 
worden vermeld, moet overeenkomen met de andere EG-rechtsvoorschriften (o.a. verordening 
(EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van bepaalde stoffen aan levensmiddelen). Lid 
2 moet overeenkomstig worden aangevuld.
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Amendement 408
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29- lid 2 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) polyolen; (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. de

Motivering

In overeenstemming met het AM op Bijlage I, punt 9.

Amendement 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) eiwitten Schrappen

Or. en

Amendement 410
János Áder

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) eiwitten; Schrappen

Or. hu

Motivering

Het eiwitgehalte is één van de verplichte elementen die ten behoeve van patiënten met 
nierinsufficiëntie moeten worden vermeld.
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Amendement 411
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de tekst.

Amendement 412
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het geval van dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent vermeldt de verplichte 
voedingswaardedeclaratie alleen de 
energie- en de suikerwaarde.
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op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Op alcoholhoudende dranken moet de energie- en suikerwaarde worden vermeld.

Amendement 413
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

In ieder geval de energiewaarde moet altijd worden opgenomen, waaronder voor 
alcoholhoudende dranken. 

Amendement 414
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De vaststelling van het toegestane niveau van verschillen tussen de gedeclareerde waarden en 
die welke bij officiële controles worden geconstateerd, zal cruciaal zijn voor de toepassing 
van de verordening en moet dus worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Amendement 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, 
wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml.

Or. en

Motivering

Een gezamenlijk positief voedingswaardesymbool zou de consument helpen bij de koop van 
levensmiddelen de gezondere alternatieven te herkennen. Van een positief symbool voorzien 
voedsel zou bij voorbeeld minder vet, suikers en zout en meer voedselvezels kunnen bevatten 
dan voedingsproducten van hetzelfde type die het symbool niet dragen. Met een positief 
symbool kan de consument tijdens het kopen in één oogopslag een gezonder alternatief 
kiezen.

Amendement 416
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Informatie uitgedrukt per portie is voor consumenten veel nuttiger. Informatie betreffende de 
hoeveelheid per 100 g of ml kan zowel zinloos zijn (wanneer porties van verschillende grootte 
worden geconsumeerd), als misleidend. Bovendien maakt het verstrekken van informatie per 
100g/100 ml het veel ingewikkelder voor de consumenten om hun effectieve innamen te 



AM\800408NL.doc 61/124 PE431.137v01-00

NL

berekenen en zodoende te zorgen voor een gezonde en evenwichtige voeding.

Amendement 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Tevens kan de hoeveelheid energie en 
nutriënten per portie worden aangegeven. 
Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, moet de in lid 1 
bedoelde hoeveelheid energie en 
nutriënten ook worden aangegeven.
Indien de informatie per portie wordt 
opgegeven, moet het aantal porties dat de 
verpakking bevat worden vermeld, moet 
de grootte van elke portie realistisch zijn 
en moet de informatie op een voor de 
gemiddelde consument begrijpelijke 
manier worden uitgedrukt of verklaard. 

Or. en

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de 
consument producten direct vergelijken. Daarom moet deze vermelding principieel ook bij 
verpakkingen in porties verplicht worden gesteld. De aanvullende vermelding van de 
hoeveelheid energie en nutriënten per portie moet natuurlijk vooral voor verpakkingen in 
porties mogelijk zijn. Om de consument zich gemakkelijker te laten informeren, moet de 
grootte van de porties verplicht worden vermeld indien individuele porties in multipaks 
worden aangeboden.

 De definitie van porties moet een weergave zijn van de manier waarop consumenten over 
voeding denken. Daarnaast moet bij de portie worden uitgegaan van een realistische 
gemiddelde consumptie van de verbruiker om misleidende vermeldingen te voorkomen. De 
vaak aangegeven portiegrootte van 25 gram is bijvoorbeeld een niet-realistische 
referentiehoeveelheid gebleken.
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Amendement 418
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of 
de ingrediënten daarvan, als bedoeld in lid 
1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 
ml. De hoeveelheid energie en nutriënten 
mag daarnaast, overeenkomstig artikel 32, 
leden 2 en 3, ook per portie worden 
uitgedrukt.

Or. de

Motivering

De aangegeven hoeveelheid per portie dient – voor zover zij op de verpakking voorkomt –
altijd uitsluitend te worden vermeld naast de hoeveelheid per 100 g, zodat producten 
onderling kunnen worden vergeleken.

Amendement 419
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De hoeveelheid energie en nutriënten in een product moet altijd per 100 g of per 100 ml 
worden uitgedrukt om te voorkomen dat de consument misleid wordt en om eenvoudige 
productvergelijking mogelijk te maken. Tegelijk moet ook op de achterkant van de verpakking 
informatie per portie worden gegeven.
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Amendement 420
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.
Tevens kan de hoeveelheid energie en 
nutriënten per portie worden aangegeven.
Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, moet de in lid 1 
bedoelde hoeveelheid energie en 
nutriënten ook worden aangegeven.
Indien de informatie per portie wordt 
opgegeven, moet het aantal porties dat de 
verpakking bevat worden vermeld, moet 
de grootte van elke portie realistisch zijn 
en moet de informatie op een voor de 
gemiddelde consument begrijpelijke 
manier worden uitgedrukt of verklaard.
De Commissie ontwikkelt samen met de 
levensmiddelenbedrijven en de bevoegde 
instanties van de lidstaten richtsnoeren 
voor de vermelding van realistische 
porties. Deze maatregelen, die beogen 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de 
consument producten direct vergelijken. Daarom moet deze vermelding principieel ook bij 
verpakkingen in porties verplicht worden gesteld. De aanvullende vermelding van de 
hoeveelheid energie en nutriënten per portie moet natuurlijk vooral voor verpakkingen in 
porties mogelijk zijn. Om de consument in staat te stellen zich gemakkelijker te informeren, 
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moet de grootte van de porties verplicht worden vermeld indien individuele porties in 
multipaks worden aangeboden. Bij verpakkingen die meerdere porties bevatten is het nuttig 
het aantal porties dat de verpakking bevat te vermelden, opdat de consument de 
energiewaarde per portie duidelijk kan zien. De definitie van porties moet een weergave zijn 
van de manier waarop consumenten over voeding denken. Zo kan een consument zich 
eenvoudiger voorstellen wat een portie van acht eenheden, resp. stuks (koekjes) of een half 
kopje (noten) is dan wanneer het dienovereenkomstige aantal grammen wordt aangegeven. 
Daarnaast moet bij de portiehoeveelheden worden uitgegaan van een realistische gemiddelde 
consumptie van de verbruiker om misleidende vermeldingen te voorkomen. De vaak 
aangegeven portiegrootte van 25 gram is bijvoorbeeld een niet-realistische 
referentiehoeveelheid gebleken. 

Amendement 421
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De hoeveelheid energie en nutriënten kan 
ook per verpakking worden uitgedrukt. 
Dit geldt zowel voor voorverpakte 
levensmiddelen als voor individuele 
porties en verpakkingen die meerdere 
porties bevatten.

Or. en

Motivering

Door te kiezen voor etikettering "per verpakking" kan het netelige probleem van de 
definiëring van porties die realistisch zijn voor alle individuele gebruikers en voedselculturen 
in Europa op een constructieve manier worden opgelost. Aldus wordt ook het risico van 
misleidende etikettering als gevolg van veel voorkomende varianten van standaardporties 
geminimaliseerd. Etikettering per verpakking kan voor de voedingsindustrie ook een 
stimulans zijn om – gezien de gezondheidsrisico’s van overgewicht – de verpakkingen te 
verkleinen.
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Amendement 422
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Naast de hoeveelheid per 100 g of 100 ml moet ook altijd de hoeveelheid per portie worden 
opgegeven.

Amendement 423
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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



PE431.137v01-00 66/124 AM\800408NL.doc

NL

Amendement 424
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Ter wille van de consistentie met het nieuwe lid 2 bis betreffende het uitdrukken van bedragen 
in porties.

Amendement 425
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 426
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de voedingswaardedeclaratie 
per 100 g of per 100 ml, als bedoeld in
artikel 31, lid 2, mag de informatie 
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worden uitgedrukt per op het etiket 
aangegeven portie, mits het aantal porties 
in de verpakking wordt vermeld en de 
porties alle identiek zijn.
Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt en alle porties 
identiek zijn, is het toegestaan om in het 
hoofdgezichtsveld van de in artikel 29, lid 
1, onder a) en b), bedoelde elementen de 
verplichte voedingswaardedeclaratie 
alleen per portie uit te drukken.

De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die niet in lid 2 worden 
genoemd het toegestaan is om in het 
hoofdgezichtsveld van de in artikel 29, lid 
1, onder a) en b,) bedoelde elementen de 
voedingswaarde alleen per portie uit te 
drukken. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden voor het eind van de 
overgangsperiode vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fr

Motivering

De vermelding van de voedingswaarde per portie is voor de meeste producten veel nuttiger 
voor de consument dan de relatief abstracte vermelding van de voedingswaarde per 100 g. 
Toch moet de omvang van de portie worden geharmoniseerd, opdat de consument 
gemakkelijk kan vergelijken tussen verschillende merken voor eenzelfde type product. 

Amendement 427
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien veel voedingsmiddelen niet worden geconsumeerd in hoeveelheden van 100g/ml, is 
het belangrijk dat het percentage van de vastgestelde referentie-innames wordt uitgedrukt per 
productportie. Aldus kunnen consumenten op basis van hun individuele behoeften doordachte 
voedingskeuzes maken en beoordelen in hoeverre er voor een bepaald product plaats is in 
hun dagelijkse voeding.

Amendement 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De voorgeschreven aanvullende 
etiketteringsgegevens ter opgave van de 
voedingswaarden dienen in tabelvorm te 
worden gepresenteerd, waarbij de 
waarden worden uitgedrukt als percentage 
van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g
of per 100 ml, en, overeenkomstig artikel 
31, lid 2, per portie. Ook de eventuele
vermelding van de vitaminen en mineralen 
wordt in ieder geval uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Or. en

Motivering

Het is zinvol regels vast te stellen voor etiketteringsgegevens die bij wijze van aanvulling 
worden verstrekt, enerzijds ter wille van de standaardisatie en anderzijds om te voorkomen 
dat consumenten in verwarring raken.
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Amendement 429
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Aangezien veel voedingsmiddelen niet worden geconsumeerd in hoeveelheden van 100 g/ml, 
is het belangrijk dat het percentage van de vastgestelde referentie-innames wordt uitgedrukt 
per portie. Aldus kunnen consumenten op basis van hun individuele behoeften doordachte 
voedingskeuzes maken en beoordelen in hoeverre er voor een bepaald product plaats is in 
hun dagelijkse voeding.

Amendement 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 431
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen dat de kleuren rood, oranje en groen gebruikt worden om aan te geven of een 
voedingsmiddel een hoog, gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De 
definitie van de referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via 
een onafhankelijk wetenschappelijk advies van de EFSA.
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Amendement 432
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Vrijwillig verstrekte aanvullende 
etiketteringsgegevens ter opgave van de 
voedingswaarden dienen in tabelvorm te 
worden gepresenteerd, waarbij de 
waarden worden uitgedrukt als percentage 
van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g
of per 100 ml, en, overeenkomstig artikel 
31, lid 2, per portie. Ook de eventuele
vermelding van de vitaminen en mineralen 
wordt in ieder geval uitgedrukt als 
percentage van de in punt 1 van deel A van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Or. en

Motivering

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

Amendement 433
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij voedingswaardedeclaraties waarin 
referentie-innames in percentages worden 
uitgedrukt, moet gebruik worden gemaakt
van de in bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames, en aldus becijferde 
percentages mogen alleen worden 
vermeld in de op de achterkant van de 
verpakking opgenomen 
voedingswaardedeclaratie.
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innames..

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de door de EFSA vastgestelde 
referentiewaarden.

Amendement 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer het voedsel betreft dat is 
voorverpakt als een individuele portie, 
wordt de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tevens 
uitgedrukt als percentage van de in deel B 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames per 100 g, per 100 ml en per 
portie. Ook de eventuele declaratie van de 
vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames.

Or. en

Motivering

Het percentage van de referentie-innames is waardevolle informatie voor de meeste 
consumenten en moet dus worden vermeld. Wanneer het voedsel betreft dat is voorverpakt als 
een individuele portie, moet de voedingswaardedeclaratie per portie ook worden vermeld.
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Amendement 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Sommige bestanddelen van de
voedingswaardedeclaratie kunnen worden
uitgedrukt als percentage van de in deel B 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames per portie.

Or. en

Motivering

The amendment is motivated by the commitment to a voluntary nutrition-labelling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike. GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs. PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB. 
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml. Consumers will always have 
complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Amendement 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie
met betrekking tot energie-inhoud, vetten, 
verzadigde vetten, suiker en zout, wordt
daarnaast uitgedrukt als percentage van de 
in deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per 100 g of per 100 ml
dan wel, overeenkomstig artikel 31, lid 2,
per portie. Ook de eventuele declaratie van 
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vastgestelde referentie-innames. de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Or. de

Motivering

Dit amendement moet in samenhang met amendement 135 van de rapporteur worden gezien. 
Etikettering waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van absolute cijfers per 100 g/100 ml 
moet worden aangevuld met een opgave in procenten, zodat de consumptie van een product in 
verhouding kan worden gezien tot de dagelijkse behoefte en de consument aldus bijkomende 
informatie kan worden verstrekt, aangezien veel consumenten op basis van absolutie cijfers 
niet kunnen beoordelen of een bepaalde waarde als hoog dan wel als laag moet worden 
beschouwd.

Amendement 437
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

Het is niet helemaal duidelijk hoe het percentagesysteem met betrekking tot de dagelijkse 
referentiebehoeften functioneert, hetgeen voor de consument misleidend kan zijn.
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Amendement 438
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
als bedoeld in artikel 29, lid 1, van deze 
verordening wordt aangebracht op de 
voorkant van de verpakking en moet:

(a) in het hoofdgezichtsveld worden 
aangebracht;

(b) in een combinatie van "grote", 
"middelgrote" en "kleine" lettertypes 
worden gesteld;

(c) een verkeerslichtcodering in de 
kleuren groen, oranje en rood omvatten; 
en

(d) een procentuele opgave van de in deel 
B van bijlage XI vastgestelde referentie-
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innames per portie omvatten.

Het aantal porties per verpakking moet 
realistisch zijn en dient duidelijk in het 
hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

De definitie van de referentiewaarden 
voor een hoge, gemiddelde en lage 
hoeveelheid van deze nutriënten wordt op 
basis van een advies van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Deze informatie wordt per 100 g 
of per 100 ml verstrekt in een combinatie 
van "grote", "middelgrote" en "kleine" 
lettertypes en in een verkeerslichtcodering 
in de kleuren groen (voor laag), oranje 
(voor gemiddeld) en rood ( voor hoog). 

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

3 bis. De verplichte 
voedingswaardedeclaratie als bedoeld in 
artikel 29, leden 1 en 2, wordt 
aangebracht op de achterkant van de 
verpakking en wordt uitgedrukt per 100 g 
of per 100 ml en, overeenkomstig artikel 
32, leden 2 en 3, per portie.

Or. en

Motivering

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food. This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word "high", amber with the word "Medium" and green colours with 
the word "Low" to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a product 
should also include a full and comprehensive nutrition declaration.
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Amendement 440
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
rekening houdend met de aanbevelingen 
van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid, stelt de Commissie 
referentiewaarden vast voor innamen van 
energie en bepaalde andere nutriënten 
dan vitaminen en mineralen, die moeten 
worden toegevoegd in Bijlage XI, deel B. 
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing als bedoeld in artikel 49, lid 
3.

Or. en

Motivering

De waarden die momenteel in bijlage XI zijn opgenomen, wijken af van de aanbevelingen van 
bijvoorbeeld het Britse "Food Standards Agency" of de Wereldgezondheidsorganisatie. In het 
recentste advies van de EFSA over referentiewaarden voor voeding (van 5 augustus 2009) 
wordt geconcludeerd dat er wegens onvoldoende beschikbare gegevens geen aanbevelingen 
over suikers kunnen worden gegeven. Het is dan ook redelijk om de bestaande 
wetenschappelijke bevindingen verder af te wegen alvorens referentiewaarden vast te stellen 
die niet algemeen aanvaard worden. 

Amendement 441
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Transvetzuren moeten naast de verzadigde vetzuren worden opgenomen in de verplichte 
voedingswaardedeclaratie en moeten dus worden geschrapt uit de lijst van vrijwillig 
verstrekte gegevens.

Amendement 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 29, lid 1.
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Amendement 443
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32
Uitdrukking per portie

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.
2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.
3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. sv
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Amendement 444
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Als het voedingsmiddel in – al dan niet 
individuele – porties is voorverpakt, mag 
de informatie, naast de 
voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 
100 ml, als bedoeld in artikel 31, lid 2, 
worden uitgedrukt per op het etiket 
aangegeven portie; in dat geval moet het 
aantal porties in de verpakking worden 
vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie ontwikkelt samen met de 
levensmiddelenbedrijven en de bevoegde 
instanties van de lidstaten richtsnoeren 
voor de vermelding van realistische 
porties. Deze 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. it

Motivering

Dit zorgt voor meer duidelijkheid en een strakkere definitie van de aspecten die via de 
comitéprocedure moeten worden geregeld.
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Amendement 445
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaarde per 100 g of 
per 100 ml, als bedoeld in artikel 31, lid 2, 
mag de informatie worden uitgedrukt per 
op het etiket aangegeven portie, mits het 
aantal porties in de verpakking wordt 
vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, wordt de informatie op de 
achterkant van de verpakking uitgedrukt 
per portie, waarbij het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

Or. en

Motivering

Informatie moet altijd per 100 g of per 100 ml worden verstrekt om te voorkomen dat de 
consument misleid wordt. Zo kunnen producten ook duidelijk en eenvoudig vergeleken 
worden. Aanvullende informatie over de porties moet op de verpakking vermeld worden, 
aangezien dit sommige consumenten kan helpen de hoeveelheden te beoordelen van het 
voedsel dat ze tot zich nemen.

Amendement 446
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel geschrapt omdat het opgeven van hoeveelheden per portie wordt vervangen door 
vermeldingen "per verpakking" – zie amendement 1. 



PE431.137v01-00 82/124 AM\800408NL.doc

NL

Amendement 447
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel geschrapt omdat het opgeven van hoeveelheden per portie wordt vervangen door 
vermeldingen "per verpakking" – zie amendement 1. 

Amendement 448
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, moet de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Voor levensmiddelen die niet als 
afzonderlijke portie zijn voorverpakt, moet 
de portie worden aangegeven "per stuk" 
dan wel onder gebruikmaking van een 
eenheid die de consument kan bevatten, 
zoals "per dessertlepel", "per theelepel" 
of "per kopje". 

Or. de

Motivering

Naast opgaven per 100 g of 100 ml, moeten de bewuste hoeveelheden ook altijd ook worden 
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uitgedrukt per portie en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn. 

Amendement 449
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voedingswaardedeclaratie mag 
alleen per portie worden uitgedrukt indien 
het voedingsmiddel wordt aangeboden in 
verpakkingen die meerdere individueel 
verpakte porties bevatten, met name 
wanneer het nettogewicht daarvan lager is 
dan 100g/100ml.

Or. en

Motivering

Het visuele en esthetische karakter van geschenkverpakkingen, bijvoorbeeld voor feestelijke 
gelegenheden zoals moederdag ontworpen geschenkverpakkingen voor chocolade of bonbons, 
zou verloren gaan als de verplichte voedingswaardedeclaratie voortaan op de voorkant zou 
moeten worden aangebracht.

Amendement 450
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 

3. Voor levensmiddelen die uit meerdere, 
in één grotere verpakking aangeboden 
kleinere verpakkingen bestaan, wordt de 
hoeveelheid energie en nutriënten 
bepaald door de grootte van de eigenlijke 
verpakking waarop de informatie wordt 
verstrekt, ook al zijn er verschillen tussen 
de gegevens die op de buiten- en de 
binnenverpakkingen vermeld staan.
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worden vastgesteld volgens de in
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Wanneer de buitenverpakking is geopend en wellicht vernietigd, hebben de consumenten nog 
altijd de beschikking over de voedingswaardedeclaratie op de voorverpakte porties. De 
porties worden aldus op een duidelijke manier kenbaar gemaakt, zodat de consument niet kan 
worden misleid.

Amendement 451
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie en 
aanvullende vormen van informatie over 
de voedingswaarde andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en

(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en

(b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en

(b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en 

(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.

(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.



AM\800408NL.doc 85/124 PE431.137v01-00

NL

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

2. De Commissie moet volgens de 
procedure van artikel 49, lid 3, de 
voorwaarden vaststellen voor het gebruik 
van deze bijkomende uitdrukkingsvormen. 
De bewuste criteria moeten zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke kennis omtrent 
eetgewoonten en voeding en het verband 
daarvan met de gezondheid. Bij de 
vaststelling van de te hanteren criteria 
verzoekt de Commissie de Autoriteit 
daaromtrent binnen 12 maanden 
wetenschappelijk advies te verstrekken.

Or. en

Motivering

Er moet ruimte worden gelaten voor het verstrekken van bijkomende vormen van informatie 
over de voedingswaarde. De voorwaarden voor het gebruik van zulke vormen moeten echter 
op communautair niveau worden vastgesteld.

Amendement 452
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

1. Naast de in de artikelen 29, lid 1, 29, lid, 
2, en 31, leden 2 en 3, bedoelde 
uitdrukkingsvormen kunnen voor de 
voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en

(a) de bijkomende uitdrukkingsvorm moet 
in overeenstemming zijn met de beste 
praktijken (zoals gedefinieerd in deze 
verordening); 

(b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 

(b) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
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daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en

inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon;

(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.

(c) hij is gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde referentie-innames of, 
bij ontstentenis daarvan, op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke adviezen 
over de inname van energie of nutriënten. 
en

(c bis) hij wordt ondersteund door de 
resultaten van onafhankelijk 
consumentenonderzoek waaruit blijkt dat 
de gemiddelde consument de 
uitdrukkingsvorm begrijpt.

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

2. De bijkomende uitdrukkingsvormen 
waarnaar wordt verwezen in lid 1 dienen 
nader te worden gedefinieerd en 
aangemeld bij de Commissie. De 
Commissie stelt de desbetreffende 
gegevens ter beschikking van het publiek, 
onder andere via een daartoe speciaal in 
te richten internetsite.

Or. en

Motivering

Een en ander garandeert dat eventuele bijkomende uitdrukkingsvormen alleen worden 
toegestaan indien zij door onafhankelijk consumentenonderzoek worden ondersteund.

Amendement 453
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen 
voor de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, 

Schrappen
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mits aan de volgende essentiële 
voorschriften wordt voldaan:
(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en tevens, 
(b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. fr

Motivering

De noodzakelijke maatregelen zijn reeds vastgelegd in de artikelen 31 en 34. Bovendien 
moeten nationale regelingen worden vermeden.

Amendement 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie grafische
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:
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(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en

(a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en

(b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en

(b) hij is gebaseerd op de in deel B van 
bijlage XI aangegeven referentie-innames 
per 100 g of per 100 ml. Als een product is 
voorverpakt als een individuele portie of 
als het wordt geleverd in hoeveelheden 
van minder dan 100 g/ml, is een 
vermelding van de geleverde hoeveelheid 
per portie voldoende. Bij ontstentenis van 
de bewuste referentie-innames is de 
voedingswaardedeclaratie gebaseerd op 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
adviezen over de inname van energie of 
nutriënten; en

(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.

(c) hij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.

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

2. Deel D van bijlage XIII bevat een 
grafisch weergavemodel.

Or. de

Motivering

Met behulp van een grafische voorstelling kan de consument een veel beter inzicht krijgen in 
de betekenis van voedingswaardedeclaraties.

Amendement 455
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

uitdrukkingsvormen worden door de 
Commissie vastgesteld in het licht van de 
wetenschappelijke kennis op het gebied 
van voeding en het effect daarvan op de 
gezondheid. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 

Or. de

Motivering

Het moet zijn toegestaan om voedingswaarde-informatie ook op andere manieren te 
verstrekken, maar deze moeten zijn onderworpen aan voorwaarden die voor heel Europa 
gelden.

Amendement 456
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – leden 2 t/m 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er 
onvoldoende ruimte is, worden de 
gegevens achter elkaar geplaatst.
3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

4. Indien de hoeveelheid energie of 4. Indien de hoeveelheid energie of 
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nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

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

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

(a) dergelijke presentatievormen mogen 
de consument niet misleiden; en

(a) de andere uitdrukkingsvorm moet in 
overeenstemming zijn met de beste 
praktijken (zoals gedefinieerd in deze 
verordening);  en

(b) er zijn gegevens waaruit blijkt dat de 
gemiddelde consument dergelijke 
presentatievormen begrijpt.

(b) dergelijke presentatievormen mogen 
de consument niet misleiden; en

(b bis) uit onafhankelijk 
consumentenonderzoek moet blijken dat 
de andere presentatievorm door de 
gemiddelde consument in de lidstaat waar 
de andere uitdrukkingsvorm zal worden 
gebruikt beter wordt begrepen. 

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 5. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 6. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6 bis. De andere uitdrukkingsvormen 
waarnaar wordt verwezen in lid 5 dienen 
nader te worden gedefinieerd en 
aangemeld bij de Commissie. De 
Commissie stelt de desbetreffende 
gegevens ter beschikking van het publiek, 
onder andere via een daartoe speciaal in 
te richten internetsite.
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Or. en

Motivering

Dit amendement biedt ruimte voor de toepassing van andere presentatievormen, voor zover 
die de consument niet misleiden en er sterke aanwijzingen dat deze presentatievormen door 
de consument beter worden begrepen. Het biedt tevens de garantie dat eventuele andere 
presentatievormen zowel aan de Commissie als aan het publiek kenbaar worden gemaakt.

Amendement 457
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

1 bis. De in lid 1 bedoelde gegevens 
worden in een kader rechtsonder op de 
voorzijde van de verpakking aangebracht 
in een letterformaat van 1,5 mm en in een 
grafische vorm die de voedingswaarden 
toont als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vermelde referentie-innames, 
uitgedrukt in kcal per 100 g of 100 ml of, 
indien van toepassing, per portie.

Deze grafische weergave hoeft niet 
aangebracht te worden voor 
levensmiddelen in een verpakking of 
recipiënt waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 80 cm² beslaat.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 

2. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
en de declaratie in verband met de in 
artikel 29, lid 2, bedoelde nutriënten 



PE431.137v01-00 92/124 AM\800408NL.doc

NL

en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

worden op één plaats aangebracht en, zo 
mogelijk, wat de in artikel 29, lid 2 
bedoelde nutriënten betreft, in de in deel C 
van bijlage XIII vastgestelde volgorde van 
presentatie.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

Deze voedingswaardedeclaratie wordt
gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers 
onder elkaar indien daarvoor voldoende 
ruimte is. Indien er onvoldoende ruimte is, 
worden de gegevens achter elkaar 
geplaatst.

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig. Indien de energetische waarde 
of het gehalte aan een of meer nutriënten 
in een product gelijk is aan nul, kan de 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
nutriënten worden vervangen door de 
vermelding "bevat geen …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:
(a) dergelijke presentatievormen mogen 
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de consument niet misleiden; en
(b) er zijn gegevens waaruit blijkt dat de 
gemiddelde consument dergelijke 
presentatievormen begrijpt.

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 5. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

6. De Commissie moet voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie, met name die 
welke worden bedoeld in lid 1 bis. 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. fr

Amendement 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld aangebracht. Zij 
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten,
koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, vetten, verzadigde 
vetzuren, vezels en natrium. 
Waar de ruimte dit toelaat worden deze 
gegevens gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar. Indien er 
onvoldoende ruimte is, worden de 
gegevens achter elkaar geplaatst.
Bovendien worden de in artikel 29, lid 1, 
onder a), bedoelde energetische waarde 
en het percentage van de referentie-
inname van energie bedoeld in artikel 31, 
lid 3, sub 1, in het hoofdgezichtsveld 
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aangebracht, in overeenstemming met 
artikel 32, leden 2 en 3. Deze waarden 
worden uitgedrukt per portie. 

Or. en

Motivering

De energetische waarde vormt uiterst belangrijke informatie voor consumenten bij de keuze 
van levensmiddelen die het mogelijk maken op een gezond lichaamsgewicht te blijven. 
Daarom moeten de energetische waarde en het percentage van de referentie-inname op de 
voorkant van de verpakking worden vermeld. Daar de waarden al worden uitgedrukt per 
100g/ml in de verplichte voedingswaardedeclaratie, moet de energie op de voorkant van de 
verpakking worden uitgedrukt per portie. Dit stelt de consumenten in staat bewuste 
dieetkeuzes te maken die aan hun individuele behoeften zijn aangepast, doordat zij in een 
oogopslag over feitelijke informatie kunnen beschikken en kunnen beoordelen welke plaats 
een product in het dagelijkse dieet inneemt.

Amendement 459
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

1. Alle informatie op het etiket moet in één gezichtsveld worden vermeld. De consumenten zijn 
al meer dan dertig jaar gewend dat alle belangrijke informatie op de achterkant van de 
verpakking staat.

2. Vereenvoudiging.
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Amendement 460
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 29, lid 1, onder a), 
bedoelde gegevens worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij worden 
tezamen in tabelvorm in de volgende 
volgorde gepresenteerd: energie, vetten, 
verzadigde vetzuren, suikers en zout.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging.

Amendement 461
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 31, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens in verband met de 
voedingswaardedeclaratie worden binnen 
hetzelfde gezichtsveld aangebracht in één 
enkele tabel. De verplichte gegevens 
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, zout en suiker. Vrijwillige 
aanvullende informatie wordt 
gepresenteerd in de in bijlage XIII 
bepaalde volgorde.

Or. de
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Motivering

De declaratie hoeft niet in het hoofdgezichtsveld te staan. Consumenten die daar 
belangstelling voor hebben kunnen de declaratie ook lezen als deze op een andere plaats 
staat. Wel moet de bepaling worden opgenomen dat de declaratie in tabelvorm moet staan. 

Amendement 462
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden op de 
voorkant van de verpakking aangebracht. 
Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 29, lid 1 bis. 

Amendement 463
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de bovengenoemde volgorde 
gepresenteerd.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 29, lid 1 bis. 

Amendement 464
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 31, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens in verband met de 
voedingswaardedeclaratie worden binnen 
hetzelfde gezichtsveld aangebracht in één 
enkele tabel. De verplichte gegevens
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten, vezels,
vetten, met een specifieke verwijzing naar
verzadigde vetzuren, koolhydraten, met 
een specifieke verwijzing naar suikers, en 
zout. Vrijwillige aanvullende informatie 
wordt gepresenteerd in de in bijlage XIII 
bepaalde volgorde.

Or. de

Motivering

De gegevens over de energetische waarde en de voedingsstoffen hoeven niet in het 
hoofdgezichtsveld te staan, maar moeten samen in een overzichtelijk formaat worden 
gepresenteerd. 



PE431.137v01-00 98/124 AM\800408NL.doc

NL

Amendement 465
Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, onder a), en 
in bijlage XI, deel B, voorgeschreven 
declaratie van de energetische waarde in 
kcal wordt in aanvulling op de 
vermeldingen overeenkomstig artikel 34, 
lid 1, uitgedrukt per 100 g/ml en, naar 
keuze, per portie overeenkomstig artikel 
31, lid 2, in een duidelijk zichtbare en 
leesbare vorm aangebracht in een kader 
op de voorkant van de verpakking.

Or. de

Motivering

Een van de belangrijkste gegevens over levensmiddelen is de vermelding van het 
energiegehalte. For that reason, irrespective of the product concerned the relevant 
particulars should be repeated on the front of the packaging of all products, in conspicuous 
form, so that the consumer can observe them immediately. It is not helpful to define a precise 
position. In the case of rounded products, and also for example in the case of a whole poultry 
carcase, a designation such as "at the bottom right" could not be clearly defined and would 
therefore result in disparate interpretations in different Member States and also within
individual countries.

Amendement 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, onder a), en 
in bijlage XI, deel B, voorgeschreven 
declaratie van de energetische waarde in 
kcal wordt in aanvulling op de 
vermeldingen overeenkomstig artikel 34, 
lid 1, uitgedrukt per 100 g/ml en per portie 
overeenkomstig artikel 31, lid 2, 
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rechtsonder op de voorkant van de 
verpakking aangebracht in een 
lettergrootte van 3 mm en binnen een 
kader.

Or. de

Motivering

De energetische waarde moet bovendien op de voorkant van de verpakking van alle 
producten op dezelfde plaats en in een opvallende vorm worden herhaald, zodat de 
consument er al op het eerste gezicht kennis van kan nemen.

Amendement 467
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De navolgende, in artikel 31, lid 2, 
bedoelde gegevens in verband met de 
verplichte voedingswaardedeclaratie 
worden op de achterzijde van de 
verpakking aangebracht: koolhydraten, 
eiwitten en kunstmatige en natuurlijke 
transvetzuren. Zij worden tezamen in een 
duidelijk formaat in de bovengenoemde 
volgorde gepresenteerd. 

Or. en

Motivering

Het gehalte aan eiwitten en transvetzuren vormt voor de consument belangrijke informatie en 
moet derhalve verplicht op de achterzijde van de verpakking worden vermeld. Er moet ook 
een onderscheid worden gemaakt tussen kunstmatige en natuurlijke transvetzuren, aangezien 
het gehalte van kunstmatige transvetzuren door de producenten kan worden beïnvloed.
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Amendement 468
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, onder a), en 
in bijlage XI, deel B, voorgeschreven 
declaratie van de energetische waarde in 
kcal kan in aanvulling op de 
vermeldingen overeenkomstig artikel 34, 
lid 1, uitgedrukt per 100 g/ml of per portie 
overeenkomstig artikel 31, lid 2, op de 
voorkant van de verpakking worden 
aangebracht. 

Or. de

Motivering

Dit amendement moet in samenhang met amendement 135 van de rapporteur worden gezien. 
De vermelding van het aantal calorieën is voor de consument de belangrijkste informatie. 
Fabrikanten moeten kunnen kiezen of zij deze informatie desgewenst per 100 g/ml of per 
portie verstrekken op de voorkant van de verpakking.

Amendement 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
levensmiddelen, die worden omschreven 
in Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 
3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen, en de 
bijzondere richtlijnen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, van die richtlijn.

Or. en



AM\800408NL.doc 101/124 PE431.137v01-00

NL

Motivering

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior

Amendement 470
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In bijlage XIII, deel A, wordt 
vermeld voor welke categorieën producten 
een voedingswaardedeclaratie middels een 
kleurencode verplicht is. 
Voor producten die onder een van deze 
categorieën vallen moeten de 
hoeveelheden nutriënten op de in lid 1 
genoemde voedingswaardedeclaratie op 
de voorkant van de verpakking worden 
aangegeven middels een kleurencode. De 
kleuren groen, geel en rood voor de 
energiewaarde per 100 g of 100 ml geven 
aan of een voedingsmiddel geringe, 
gemiddelde of grote hoeveelheden van 
deze nutriënten bevat. 
Hiertoe worden vóór het tijdstip van 
toepassing van de artikelen 29 t/m 34 en 
op basis van een advies van de Europese 
Voedselveiligheidsautoriteit 
referentiewaarden vastgesteld die 
aangeven of een voedingsmiddel geringe, 
gemiddelde of grote hoeveelheden van 
deze nutriënten bevat. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen,
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worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Volgens consumentenonderzoek is het gebruik van een systeem met meerdere kleuren in sterk 
veredelde producten de beste manier om consumenten een snelle en doordachte keuze te laten 
maken.

Amendement 471
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.
Als de voedingswaardedeclaratie voor de 
in bijlage IV opgesomde levensmiddelen 
verplicht is omdat een voedings- of 
gezondheidsclaim wordt gedaan, hoeft de 
voedingswaardedeclaratie niet in het 
hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

Or. de

Motivering

De eis dat de verplichte voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet worden 
aangebracht is ondoenbaar bij kleine verpakkingen (bijv. kauwgom). Als voor in bijlage IV 
opgesomde levensmiddelen een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, dan moeten zij 
worden vrijgesteld van de eis dat de voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet 
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worden aangebracht. 

Amendement 472
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

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

Or. de

Motivering

De in bijlage IV opgesomde levensmiddelen zijn vrijgesteld van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, omdat zij geen significante hoeveelheden bevatten van de 
nutriënten waarop de verordening betrekking heeft. Volgens artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 en artikel 17, lid 3, van het onderhavige voorstel is voor alle levensmiddelen, 
ook die welke worden opgesomd in bijlage IV, een voedingswaardedeclaratie betreffende de 
in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde nutriënten verplicht, indien er een voedings- of 
gezondheidsclaim voor wordt gemaakt. Een voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld is ondoenbaar bij kleine verpakkingen.
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Amendement 473
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.
Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt,
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 1, letter b), en
artikel 29, lid 2, bedoelde nutriënten wordt 
op de achterkant van de verpakking
aangebracht en in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie. 
Deze voedingswaardedeclaratie wordt 
gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers 
onder elkaar indien daarvoor voldoende 
ruimte is. Indien er onvoldoende ruimte is, 
worden de gegevens achter elkaar 
geplaatst.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging.

Amendement 474
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
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elkaar geplaatst. elkaar geplaatst.
Als de voedingswaardedeclaratie voor de 
in bijlage IV opgesomde levensmiddelen 
verplicht is omdat een voedings- of 
gezondheidsclaim wordt gedaan, hoeft de 
voedingswaardedeclaratie niet in het 
hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

Or. de

Motivering

De eis dat de verplichte voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet worden 
aangebracht is ondoenbaar bij kleine verpakkingen (bijv. kauwgom). Als voor in bijlage IV 
opgesomde levensmiddelen een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, dan moeten zij 
worden vrijgesteld van de eis dat de voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet 
worden aangebracht. 

Amendement 475
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

Or. en

Motivering

Is in overeenstemming met de amendementen op artikel 29.
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Amendement 476
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichte voedingswaardedeclaratie moet op de achterkant van de verpakking worden 
herhaald tezamen met de nutriënten waarvan de vermelding facultatief is, zodat de bepaling 
in het gewijzigde artikel 34, lid 2, van toepassing is.

Amendement 477
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product nihil of
verwaarloosbaar is, kan de 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
elementen worden vervangen door een 
vermelding zoals "Bevat geen aanzienlijke
hoeveelheden …" in de onmiddellijke 
nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

Or. ro
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Motivering

Sommige producten hebben geen of bijna geen voedingswaarde (bijv. mineraalwater met 
zoetstoffen of Coca-Cola light). In dat geval moeten producenten eenvoudig kunnen opgeven 
dat het product verwaarloosbare hoeveelheden nutriënten bevat, in plaats van een volledige 
declaratie te presenteren.

Amendement 478
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vijf jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening legt de Commissie een 
evaluatieverslag over de in de 1 t/m 6 
leden geschetste presentatievorm voor.

Or. en

Motivering

Om de voor- en nadelen van de verschillende presentatievormen te kunnen vaststellen, dient 
een evaluatie te worden verricht.

Amendement 479

Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VRIJWILLIGE 
VOEDSELINFORMATIE

VERPLICHTE VERMELDING VAN DE 
OORSPRONG OP HET ETIKET

Or. it
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Amendement 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 481
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften. Wanneer voedselinformatie 
over niet-voorverpakte levensmiddelen 
wordt verstrekt overeenkomstig de 
artikelen 9 en 10 of op vrijwillige basis, 
dan moet deze informatie overeenkomstig 
artikel 13, lid 4, en artikel 41 voldoen aan 
de nationale voorschriften.
1 bis. De vermelding van de vrijwillige 
informatie mag niet ten koste gaan van de 
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ruimte die voor verplichte informatie 
beschikbaar is.

Or. en

Motivering

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind. The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Amendement 482
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante voorschriften, met 
name aan de voorschriften van artikel 7.

Or. en

Motivering

Artikel 7: "Eerlijke informatiepraktijken" is de belangrijkste basis voor de vrijwillige 
verstrekking van informatie.
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Amendement 483
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 35, lid 1, blijft aanvullende 
vrijwillige voedingswaarde-informatie 
voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
kinderen, toegestaan, mits deze specifieke 
referentiewaarden wetenschappelijk zijn 
bewezen, de consument niet misleiden en 
in overeenstemming zijn met de in deze 
verordening geregelde algemene 
voorwaarden.

Or. de

Motivering

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

Amendement 484
Glenis Willmott

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de in artikel 9 bedoelde 
vermeldingen of onderdelen daarvan op 
vrijwillige basis worden verstrekt op niet-
voorverpakt voedsel, moeten de verstrekte 
vermeldingen of onderdelen in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde relevante 
specifieke voorschriften.

Or. en
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Motivering

Het komt steeds vaker voor dat voedselinformatie wordt verstrekt voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen en levensmiddelen die via cateraars worden verkocht. Er is behoefte aan 
flexibiliteit in de wijze waarop informatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen wordt 
verstrekt, vanwege de verscheidenheid aan cateringvoorzieningen en de fysieke omgeving die 
bepaalt hoe de nodige voedselinformatie afgebeeld kan worden. De verordening moet 
toestaan dat cateringbedrijven desgewenst vrijwillig informatie over het aantal calorieën in 
een portie vermelden.

Amendement 485
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle voor de vrijwillige etikettering 
van levensmiddelen essentiële informatie, 
bijvoorbeeld de onderliggende criteria en 
wetenschappelijke studies, moeten 
toegankelijk zijn voor het publiek.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om te zorgen voor transparantie.

Amendement 486
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving, zoals Verordening (EG) 
nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 
2006 inzake gegarandeerde traditionele 
specialiteiten voor landbouwproducten en 
levensmiddelen en Verordening (EG) 
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een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 
2006 inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen, is 
lid 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. In dat geval geschiedt de 
etikettering in de vorm van de aanduiding 
"Vervaardigd in de EU (lidstaat)". In 
aanvulling daarop kan de aanduiding van 
een regio worden aangebracht. De 
vrijwillige vermelding van het land of de 
regio van herkomst mag geen 
belemmering vormen voor de interne 
markt.

Or. en

Motivering

Met de aanduiding van een regio wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel consumenten 
dat regionale specialiteiten goed te herkennen zijn. Met de aanduiding "vervaardigd in de 
EU" wordt aangegeven dat aan de geldende communautaire wetgeving voor levensmiddelen 
is voldaan, wat een interessante informatie voor de consument kan zijn. 

De vermelding van het land of de regio van herkomst mag geen belemmering vormen voor de 
interne markt.

Amendement 487
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 

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

levensmiddel verplicht wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

Or. it

Amendement 488
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn een tussenniveau tussen land en plaats te vermelden om de 
herkomst aan te duiden.

Amendement 489
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 2. Onverminderd de etikettering 



PE431.137v01-00 114/124 AM\800408NL.doc

NL

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

overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving en naast de vereisten van 
artikel 9, lid 1, letter i), zijn de leden 3 en 
4 van toepassing wanneer informatie over
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel vrijwillig 
wordt vermeld om de consumenten erover 
te informeren dat een levensmiddel van 
oorsprong is uit of afkomstig is van de 
Europese Gemeenschap of een gegeven 
land of plaats.

Or. en

Motivering

Wanneer naast de verplichte vereisten van artikel 9, lid 1, letter i), informatie over het land 
van oorsprong van nutriënten van een levensmiddel wordt verstrekt, moet deze informatie 
stroken met het bepaalde in artikel 35, lid 2.

Amendement 490
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving, met name de Verordeningen 
(EG) nr. 509/2006 en nr. 510/2006 van de 
Raad van 20 maart 2006 en de vereisten 
van artikel 9, lid 1, letter i) bis, zijn de 
leden 3 en 4 van toepassing wanneer het 
land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel vrijwillig 
wordt vermeld om de consumenten erover 
te informeren dat een levensmiddel van 
oorsprong is uit of afkomstig is van de 
Europese Gemeenschap of een gegeven 
land of plaats. In dat geval geschiedt de 
etikettering in de vorm van de aanduiding 
"Vervaardigd in de EU (lidstaat)". In 
aanvulling daarop kan de aanduiding van 
een regio worden aangebracht.
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Or. it

Motivering

Met de aanduiding van een regio wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel consumenten 
dat regionale specialiteiten goed te herkennen zijn. Met de aanduiding „vervaardigd in de EU 
(lidstaat)" wordt aangegeven dat aan de geldende communautaire wetgeving voor 
levensmiddelen is voldaan, wat een interessante informatie voor de consument kan zijn, ook 
voor consumenten buiten de EU.

Amendement 491
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

3. Er moet informatie over de herkomst 
worden verstrekt als andere aanduidingen 
inzake het levensmiddel misleidend of 
onjuist zijn.

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

Or. fr

Motivering

Met deze nieuwe formulering sluit de verordening aan bij Verordening 834/2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten, zodat de consumenten 
gewaarschuwd zijn als andere informatie wellicht misleidend is. Zo wordt voorkomen dat 
niet-essentiële informatie ten koste gaat van de leesbaarheid van andere belangrijker 
informatie.
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Amendement 492
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De vermelding van het land van oorsprong van gevogelte en vlees moet verplicht zijn. Artikel 
35, lid 4, betreffende de toepasselijke voorschriften voor de vrijwillige vermelding van het 
land van oorsprong voor vlees is daarom niet meer nodig. De desbetreffende bepaling is 
opgenomen in artikel 9, lid 1, onder letter i).

Amendement 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Van oudsher wordt op het etiket van in de EU verkochte whisky het land van herkomst 
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vermeld en de consument hecht aan deze informatie groot belang. Sommige whisky's zonder 
vermeldingen van herkomst gebruiken andere aanwijzingen om het te doen voorkomen alsof 
zij afkomstig zijn uit een van de belangrijke whiskyproducerende landen, terwijl dit niet het 
geval is. Om misleiding van de consument te voorkomen is het derhalve zinvol om op alle in 
de EU verkochte whisky de herkomst te vermelden.

Amendement 494
George Lyon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 495
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte informatie 
vaststellen. Die maatregelen, die niet-

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van overeenkomstig de leden 1 t/m 
5 vrijwillig verstrekte informatie 
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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.

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling heeft alleen betrekking op de voorgaande leden.

Amendement 496
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De term "vegetarisch" mag niet 
worden gebruikt voor levensmiddelen die 
van of met behulp van producten worden 
vervaardigd, die uit dieren zijn gewonnen 
die gestorven of geslacht zijn, of uit dieren 
die als gevolg van hun consumptie zijn 
gestorven. De term "veganistisch" mag 
niet worden gebruikt voor levensmiddelen 
die van of met behulp van dieren of 
dierlijke producten (waaronder producten 
van levende dieren) zijn vervaardigd.

Or. en

Motivering

Op dit moment zijn de begrippen "vegetarisch" en "veganistisch" niet wettelijk beschermd. 
Dit betekent in de praktijk dat elke producent zijn product "vegetarisch" kan noemen, ook al 
is dit niet zo. Bovengenoemde definitie is na jarenlange discussie voorgesteld door de Britse 
Food Standards Agency.
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Amendement 497
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Conform artikel 3, lid 1, is het 
toegestaan informatie te verstrekken over 
sociale, ethische en milieubelangen in 
verband met levensmiddelen. Om ervoor 
te zorgen dat er geen willekeurige 
maatregelen worden genomen en een 
vergelijking mogelijk blijft, legt de 
Commissie binnen [12 maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een wetsontwerp met dit soort criteria 
voor levensmiddelen voor. 

Or. en

Motivering

Milieugerelateerde, sociale en ethische belangen zijn voor vele consumenten belangrijke 
criteria voor hun besluitvorming. Daarom moet de vermelding van dit soort informatie 
worden gestimuleerd.

Amendement 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Gezamenlijk positief 

voedingswaardesymbool
1. Uiterlijk ...* stelt de Commissie een 
gezamenlijk positief 
voedingswaardesymbool vast om de 
consument te helpen in categorieën 
levensmiddelen de gezondere 
alternatieven te herkennen.
Deze maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beoogt 
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te wijzigen door ze aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
2. Levensmiddelen die in aanmerking 
komen voor het gezamenlijke positieve 
voedingswaardesymbool voldoen aan de 
door de Commissie vastgestelde normen 
en aan de voedingsprofielen die zijn 
opgesteld overeenkomstig artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen1.

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde normen wordt met name 
rekening gehouden met:
(a) de samenstelling van het levensmiddel 
voor wat betreft de totale voedingswaarde 
en de aanwezigheid van voedingsstoffen 
waarvan wetenschappelijk is erkend dat 
zij invloed hebben op de gezondheid;
(b) de rol en betekenis van het 
levensmiddel (of van de categorieën 
levensmiddelen) en de bijdrage aan het 
voedselpakket van de bevolking in het 
algemeen of eventueel van bepaalde 
risicogroepen, waaronder kinderen.
De normen worden gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis omtrent dieet en 
voeding en het verband daarvan met de 
gezondheid.
Bij de vaststelling van de normen verzoekt 
de Commissie de Autoriteit binnen twaalf 
maanden wetenschappelijk advies ter zake 
te verstrekken.
___________

* 1 januari van het derde jaar na de datum van 
goedkeuring van deze verordening.
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

Or. en

Motivering

Een gezamenlijk positief voedingswaardesymbool zou de consument helpen bij de koop van 
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levensmiddelen de gezondere alternatieven te herkennen. Van een positief symbool voorzien 
voedsel zou bijvoorbeeld minder vet, suikers en zout en meer voedselvezels kunnen bevatten 
dan voedingsproducten van hetzelfde type die het symbool niet dragen. Met een positief 
symbool kan de consument tijdens het kopen in één oogopslag een gezonder alternatief 
kiezen. 

Amendement 499
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis

1. Uiterlijk op 1 januari 20XX (drie jaar 
na goedkeuring) stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde procedure een gezamenlijk 
positief voedingswaardesymbool vast om 
de consument te helpen in categorieën 
levensmiddelen de gezondere keuze te 
herkennen.
2. Levensmiddelen die in aanmerking 
komen voor het gezamenlijke positieve 
voedingswaardesymbool voldoen aan de 
door de Commissie vastgestelde normen.
3. De in lid 2 bedoelde normen worden 
bepaald in het bijzonder rekening 
houdend met:
(a) de samenstelling van het levensmiddel 
voor wat betreft de totale voedingswaarde 
en de aanwezigheid van voedingsstoffen 
waarvan wetenschappelijk is erkend dat 
zij invloed hebben op de gezondheid;
(b) de rol en betekenis van het 
levensmiddel (of van de categorieën 
levensmiddelen) en de bijdrage ervan aan 
het voedselpakket van de bevolking.
De normen worden gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis over dieet en 
voeding en het verband daarvan met de 
gezondheid. Bij de bepaling van de 
normen verzoekt de Commissie de 
Autoriteit binnen 12 maanden 



PE431.137v01-00 122/124 AM\800408NL.doc

NL

desbetreffend wetenschappelijk advies te 
verstrekken.

Or. en

Motivering

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not "diet 
foods" but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Amendement 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis

1. Uiterlijk op 1 januari 20XX (drie jaar 
na goedkeuring) stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde procedure een gezamenlijk 
positief voedingswaardesymbool vast om 
de consument te helpen in categorieën 
levensmiddelen de gezondere keuze te 
herkennen.
2. Levensmiddelen die in aanmerking 
komen voor het gezamenlijke positieve 
voedingswaardesymbool voldoen aan de 
door de Commissie vastgestelde normen, 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 49, lid 3.
3. De in lid 2 bedoelde normen worden 
bepaald in het bijzonder rekening 
houdend met:
(a) de samenstelling van het levensmiddel 
voor wat betreft de totale voedingswaarde 
en de aanwezigheid van voedingsstoffen 
waarvan wetenschappelijk is erkend dat 
zij invloed hebben op de gezondheid;
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(b) de rol en betekenis van het 
levensmiddel (of van de categorieën 
levensmiddelen) en de bijdrage ervan aan 
het voedselpakket van de bevolking.
De normen worden gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis over dieet en 
voeding en het verband daarvan met de 
gezondheid.
Bij de vaststelling van de normen verzoekt 
de Commissie de Autoriteit binnen 12 
maanden wetenschappelijk advies ter zake 
te verstrekken.

Or. en

Motivering

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not
"diet foods" but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Amendement 501
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36
Presentatie

De vermelding van de vrijwillige 
informatie mag niet ten koste gaan van de 
ruimte die voor de verplichte informatie 
beschikbaar is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid wordt met dit amendement de in dit artikel vervatte bepaling 
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overgebracht naar artikel 35 zonder belangrijke verandering.


