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Amendement 502
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de verplichte vermeldingen, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen 
voorschrijven voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen, die zijn 
gerechtvaardigd op grond van:

1. Naast de verplichte vermeldingen, 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen 
voorschrijven voor specifieke typen of 
categorieën levensmiddelen, alsmede 
aanvullende informatie over de 
nutriënteninhoud met behulp van kleuren 
en in tekstvorm, die zijn gerechtvaardigd 
op grond van:

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten, indien zij dit wensen, kunnen kiezen voor een verplicht etiketteringssysteem 
met kleurencodes.

Amendement 503
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 38– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van herkomst en oorsprong, 
en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.

d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van regionale herkomst en 
oorsprong, en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.

Or. de
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Amendement 504
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door deze maatregelen mag het vrije 
verkeer van goederen op de interne markt 
niet worden belemmerd.

Or. en

Motivering

In een nieuwe verordening die bedoeld is om de etiketteringsvoorschriften van de EU te 
consolideren en te vereenvoudigen, en die aansluit op de agenda voor betere regelgeving, moet 
een voorschrift worden opgenomen dat bepaalt dat het vrije verkeer van goederen op de interne 
markt niet belemmerd mag worden door nieuwe regelgeving.

Amendement 505
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te restrictief en strookt niet met het amendement op artikel 9, lid 1, letter i.



AM\800455NL.doc 5/49 PE431.151v01-00

NL

Amendement 506
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Schrappen

Or. it

Amendement 507
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Nationale bepalingen inzake bijzondere 

presentatievormen
In aanvulling op de in artikel 34 
vastgestelde voorschriften kunnen de 
lidstaten een verbindende regeling 
invoeren die voorziet in aanvullende 
presentatie van de voedingswaarde-
informatie met behulp van kleuren en in 
tekstvorm.
Deze nationale regelingen worden 
ontwikkeld overeenkomstig de in de 
hoofdstukken II en III van deze 
verordening vastgestelde algemene 
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beginselen en voorschriften, en moeten 
rekening houden met de uitkomsten van 
onafhankelijke consumentenonderzoeken 
en van gedegen raadpleging van 
belanghebbende partijen.
De Commissie bevordert en organiseert de 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en tussen haarzelf en de lidstaten 
over zaken die betrekking hebben op de 
vaststelling en de uitvoering van nationale 
regelingen, en stimuleert de 
belanghebbende partijen deel te nemen 
aan dit proces.
Op (de eerste dag van de maand 5 jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening) bepaalt de Commissie aan 
de hand van een evaluatie van de 
vergaarde gegevens in hoeverre de 
nationale regelingen door consumenten 
gebruikt en begrepen worden, en stelt zij 
vast welke regeling het best functioneert 
en het bruikbaarst is voor Europese 
consumenten. Op grond van de 
uitkomsten van deze evaluatie dient de 
Commissie een voorstel in voor een 
geharmoniseerde Europese regeling voor 
etikettering op de voorkant van 
verpakkingen.

Or. en

Motivering

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat consumenten de voorkeur geven aan presentatie 
van de voedingswaarde door middel van een kleurencode, en dat zij zo'n systeem het best 
begrijpen. Lidstaten moeten daarom de mogelijkheid krijgen om voor een bepaalde periode 
nationale regelingen in te voeren, zodat aansluitend de best functionerende regeling op 
Europees niveau kan worden ingevoerd.

Amendement 508
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
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In aanvulling op de in artikel 34, leden 1 
en 2, vastgestelde voorschriften kunnen 
de lidstaten besluiten om overeenkomstig 
de in artikel 42 bedoelde procedure 
bijkomende vrijwillige regelingen voor de 
presentatie van de voedingswaarde-
informatie met andere middelen te 
steunen, mits:
- deze nationale regelingen worden 
ontwikkeld overeenkomstig de in de 
hoofdstukken II en III van deze 
verordening vastgestelde algemene 
beginselen en voorschriften;
- in de door de lidstaten gesteunde 
regelingen rekening wordt gehouden met 
de uitkomsten van onafhankelijk 
consumentenonderzoek en gedegen 
raadpleging van belanghebbende partijen 
betreffende de vraag wat het best werkt bij 
consumenten;
- de regelingen gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde referentie-innames of, 
bij ontstentenis daarvan, op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke adviezen 
over de inname van energie of nutriënten.
De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie over zaken die betrekking 
hebben op de vaststelling en de uitvoering 
van nationale regelingen en stimuleert de 
belanghebbende partijen deel te nemen 
aan dit proces. Daarnaast maakt de 
Commissie deze informatie openbaar 
toegankelijk. 

Op (de eerste dag van de maand 5 jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening) bepaalt de Commissie aan 
de hand van een evaluatie van de 
vergaarde gegevens in hoeverre de 
nationale regelingen door consumenten 
gebruikt en begrepen worden, en stelt zij 
vast welke regeling het best functioneert 
en het bruikbaarst is voor Europese 
consumenten. De Commissie dient op 
grond van de uitkomsten van deze 
evaluatie een verslag in, dat wordt 
toegezonden aan het Parlement en de 
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Raad.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten, indien zij dit wensen, de mogelijkheid krijgen bijkomende vrijwillige 
regelingen te steunen, waarbij de voedingswaarde-informatie in andere vorm wordt 
weergegeven. 

Amendement 509
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor melk, gezuurde melk en room, 
waaraan met uitzondering van de voor de 
productie noodzakelijke inhoudstoffen en 
micro-organismen geen ingrediënten zijn 
toegevoegd, die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te 
worden gebruikt, mogen de lidstaten 
maatregelen vaststellen die afwijken van 
het bepaalde in artikel 9, lid 1, en artikel 
10, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt ervoor gezorgd dat van artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2, afwijkende 
nationale maatregelen niet worden toegepast op melkproducten waaraan bijv. suikers, 
aromastoffen of andere niet-melkeigen ingrediënten zijn toegevoegd.
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Amendement 510
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alcoholhoudende dranken
In afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld 
in artikel 20, onder e), mogen de lidstaten 
de nationale voorschriften voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ingrediënten van alcoholische dranken moeten verplicht worden vermeld. Artikel 40 wordt 
irrelevant door de schrapping van artikel 20, letter e.

Amendement 511
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
De lidstaten mogen nationale maatregelen 
vaststellen of blijven toepassen waarin 
aanvullende verbindende bepalingen zijn 
vastgelegd voor exploitanten die kiezen 
voor vrijwillige etikettering van de 
specifieke kenmerken van 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have established 
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non-mandatory labels for "gmo-free" foods (foods produced from animals that have not been fed 
with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are sometimes of a "facultative 
obligatory" nature: business operators do not have to participate, but IF they participate, they 
have to comply with specific requirements. Such schemes are not accounted for in the draft 
regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 44 only concerns non-binding 
rules). Since Article 37 states as a principle that member states may only adopt provisions in the 
field of food information where this is provided for, a respective provision must be inserted.

Amendement 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen
betreffende de wijze waarop de in artikel 
9, lid 1, onder c), bedoelde vermeldingen, 
die zij verplicht kunnen stellen, worden 
aangebracht.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in lid 1 bedoelde maatregelen 
onverwijld mede.

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.
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Amendement 513
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht. 

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt,

a) zijn alleen de in artikel 9, lid 1, onder 
c), genoemde vermeldingen verplicht;
b) zijn andere, in de artikelen 9 en 10 
genoemde vermeldingen niet verplicht, 
tenzij de lidstaten voorschriften vaststellen 
waarbij het weergeven van bepaalde of 
alle vermeldingen verplicht wordt gesteld.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen voorschriften 
vaststellen betreffende de wijze waarop de 
in lid 1 bedoelde vermeldingen 
beschikbaar moeten worden gesteld.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in lid 1, letter a), en lid 1, 
letter b), bedoelde maatregelen onverwijld 
mede.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een situatie vermeden waarin de lidstaten regelgeving moeten 
vaststellen om mogelijke rechtstreekse toepasselijkheid van de verordening op niet-voorverpakte 
levensmiddelen te voorkomen.
Het amendement heeft tot doel de huidige situatie te handhaven: niet-voorverpakte 
levensmiddelen vallen onder de verordening, maar de lidstaten moeten maatregelen treffen voor 
daadwerkelijke toepasselijkheid van de verordening (opt-in). Daarbij moeten de lidstaten 
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duidelijk voor ogen houden dat zij niet-voorverpakte levensmiddelen niet mogen uitzonderen van 
de verplichte vermelding van informatie over allergene stoffen. 

Amendement 514
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen

Niet-voorverpakte levensmiddelen

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1. Voor de in artikel 13, lid 4, genoemde 
levensmiddelen moeten de in artikel 9, lid 
1, onder c), voorgeschreven 
vermeldingen zijn aangebracht. 

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. Andere, in de artikelen 9 en 10 
genoemde vermeldingen zijn niet 
verplicht, tenzij de lidstaten voorschriften 
vaststellen waarbij het weergeven van 
bepaalde of alle vermeldingen, of 
onderdelen van deze vermeldingen, 
verplicht wordt gesteld.

2 bis. De lidstaten mogen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen over de wijze 
waarop de in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie beschikbaar wordt gesteld.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte 
levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen in principe van de meeste 
etiketteringsvoorschriften worden uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene 
stoffen. De lidstaten moeten op flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de 
consumenten kan worden verstrekt.
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Amendement 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden geproduceerd en verpakt of met 
het oog op de onmiddellijke verkoop 
worden voorverpakt,

a) zijn de in artikel 9, lid 1, letter c), 
bedoelde vermeldingen verplicht;

b) zijn andere, in de artikelen 9 en 10 
genoemde vermeldingen niet verplicht, 
tenzij de lidstaten voorschriften vaststellen 
waarbij het weergeven van bepaalde of 
alle vermeldingen verplicht wordt gesteld.

De lidstaten stellen zodanige 
voorschriften vast dat de vermeldingen die 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
op niet-verpakte levensmiddelen moeten 
aanbrengen, consumenten en 
grootcateraars voldoende informatie 
verschaffen.

Or. en

Motivering

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a non-
standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from day to 
day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-tion for 
these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive for the 
companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these types 
of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States should be 
given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-lars, which are 
mandatory for pre-packed food.
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Amendement 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen betreffende de 
wijze waarop de in lid 1 bedoelde 
vermeldingen beschikbaar moeten worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 517
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), en in artikel 29, 
lid 1, onder a) niet voor te schrijven, mits 
de eindverbruiker of grootcateraar nog 
steeds voldoende informatie ontvangt.

Or. de

Motivering

Bij niet-voorverpakte levensmiddelen is vermelding van allergene stoffen en de energie-inhoud 
verplicht.
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Amendement 518
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), en in artikel 10,
niet voor te schrijven, mits de 
eindverbruiker of grootcateraar nog steeds 
voldoende informatie ontvangt.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de in artikel 10 bedoelde bepalingen van bijlage III -
levensmiddelen waarvoor de etikettering een of meer aanvullende vermeldingen moet omvatten 
(bijv. in bepaalde gassen verpakte levensmiddelen, levensmiddelen met een hoog cafeïnegehalte) 
- ook voor niet-voorverpakte levensmiddelen gaan gelden.

Amendement 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in lid 1, onder b), en lid 2
bedoelde maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a non-
standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from day to 
day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-tion for 
these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive for the 
companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these types 
of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States should be 
given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-lars, which are 
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mandatory for pre-packed food. 

Amendement 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie raadpleegt het Permanent 
Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 
58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
178/2002, als zij deze raadpleging nuttig 
acht of als een lidstaat daarom verzoekt.

2. De Commissie raadpleegt het Permanent 
Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 
58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
178/2002, als zij deze raadpleging nuttig 
acht of als een lidstaat daarom verzoekt.
De Commissie voert overeenkomstig 
Richtlijn 98/34/EG eveneens een officiële 
kennisgevingsprocedure in voor alle 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer transparantie en stelt raadpleging van alle belanghebbenden 
verplicht wanneer nieuwe etiketteringsvoorschriften op EU-niveau worden ingevoerd.

Amendement 521
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften is niet van toepassing op de 
maatregelen waarop de in de leden 1 tot 
en met 4 vastgestelde 
kennisgevingsprocedure van toepassing 
is.

Schrappen

Or. en
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Motivering

In het voorgestelde amendement op artikel 42, lid 2, wordt de verplichting ingevoerd om een 
transparante kennisgevingsprocedure voor consumenten en producenten te volgen. Het is 
daarom op zijn plaats de vrijstelling van een formele beoordeling van nieuwe 
etiketteringsvoorschriften op te heffen. 

Amendement 522
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk 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 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk 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

Als maatregelen niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden zij vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 523
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen nationale regelingen 
vaststellen, aanbevelen of anderszins 
bekrachtigen die bestaan uit uitsluitend 
niet-bindende regels, zoals aanbevelingen, 
richtsnoeren, normen of andere niet-
bindende regels (hierna de "nationale 
regelingen" genoemd) en die bedoeld zijn 
om te zorgen voor de toepassing van de 
volgende bepalingen in overeenstemming 
met de daarin vastgestelde essentiële 

1. De lidstaten kunnen nationale regelingen 
vaststellen, aanbevelen of anderszins 
bekrachtigen, zoals aanbevelingen, 
richtsnoeren, normen of andere regels 
(hierna de "nationale regelingen" genoemd) 
en die bedoeld zijn om te zorgen voor de 
toepassing van de volgende bepalingen in 
overeenstemming met de daarin 
vastgestelde essentiële voorschriften:
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voorschriften:

Or. de

Amendement 524
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in lid 
1 bedoelde nationale regelingen, waaronder 
een identificatienummer voor de 
levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name via 
een specifieke pagina op internet.

5. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in lid 
1 bedoelde nationale regelingen, zoals de 
onderliggende criteria en 
wetenschappelijke onderzoeken, 
waaronder een identificatienummer voor 
de levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name via 
een specifieke pagina op internet.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is met het oog op de transparantie van nationale regelingen onmisbaar.

Amendement 525
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 bis
Wijziging van Verordening (EG) nr. 

178/2002
Artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 wordt vervangen door:
1. De raad van bestuur bestaat uit zestien 
door de Raad in overleg met het 
Parlement benoemde leden, die gekozen 
worden uit een door de Commissie 
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opgestelde lijst welke een wezenlijk groter 
aantal kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden, alsmede een 
vertegenwoordiger van de Commissie. 
Van deze zestien leden worden twee 
aangewezen door het Parlement. Vier van 
de leden hebben banden met organisaties 
die consumenten en andere 
belangengroepen met betrekking tot de 
voedselketen vertegenwoordigen. De door 
de Commissie opgestelde lijst en de 
bijbehorende documenten worden 
toegezonden aan het Parlement. Zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie 
maanden na die mededeling, kan het 
Parlement zijn standpunten met het oog 
op overweging door de Raad kenbaar 
maken, waarna de Raad overgaat tot 
benoeming van de raad van bestuur.
De benoeming van de leden van de raad 
geschiedt zodanig dat de hoogste graad 
van bekwaamheid, een uitgebreide 
deskundigheid en, met inachtneming 
daarvan, een zo breed mogelijke 
geografische spreiding in de Unie 
verzekerd is.

Or. en

Amendement 526
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 bis
Wijziging van Verordening (EG) nr. 

104/2000
Aan artikel 4 van Verordening (EG) nr. 
104/2000 wordt het volgende punt 
toegevoegd: 
"d) of de vis afkomstig is van bestanden 
die vallen onder een door de EU 
vastgesteld herstelplan."

Or. en
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Motivering

Voor veel consumenten is het met het oog op hun koopbeslissing van het grootste belang om te 
weten of de visbestanden van de aangeboden soorten gevaar lopen. Daarom moet het artikel 
over consumenteninformatie van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de 
aquacultuur zo worden gewijzigd dat de consumenten in staat zijn een bewuste beslissing te 
nemen.

Amendement 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea's 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De Europese definitie van KMO's moet in de verordening worden opgenomen en tevens moet 
rekening worden gehouden met het beheer van voorraden.
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Amendement 528
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea's 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Levensmiddelen die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
de handel zijn gebracht, mogen verder 
worden verkocht totdat alle voorraden 
uitgeput zijn.

Or. de

Motivering

De speciale regeling voor KMO's en het aantal werknemers dat zij hebben moet worden 
uitgebreid, wil zij effectief zijn. Voor levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van de 
verordening in de handel worden gebracht, moet de mogelijkheid bestaan ze verder te verkopen 
totdat de voorraden uitgeput zijn.

Amendement 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 

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

inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die minder dan 
vijftig werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro. De lidstaten mogen hun 
eigen regelingen vaststellen voor deze 
kleine en middelgrote exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven.

Or. de

Motivering

Kleine en middelgrote ondernemingen die minder dan vijftig werknemers hebben, waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer bedraagt dan twee miljoen euro en 
die een of meer filialen onafhankelijk van de plaats van productie hebben, moeten ook van de 
etiketteringsverplichting worden ontheven. Voor deze exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
is het niet mogelijk de vereiste informatie te verstrekken.

Amendement 530
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levensmiddelen die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt zijn gebracht en die niet voldoen 
aan de voorschriften van de verordening, 
mogen ook daarna in omloop worden 
gebracht tot de voorraden zijn uitgeput. 
Vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening stelt de Commissie na overleg 
met de levensmiddelensector en andere 
belanghebbenden evenwel een uiterste 
datum vast waarop alle levensmiddelen 
aan deze verordening moeten voldoen, 
ongeacht voorraden of vervaldata. 

Or. en
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Amendement 531
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Voedingswaardedeclaratie" of 
"voedingswaarde-etikettering": informatie,
bestaande uit:

1. "Voedingswaardedeclaratie" of 
"voedingswaarde-etikettering": informatie 
over:

a) de energetische waarde; of a) de energetische waarde; of
b) de energetische waarde en één of meer 
van de volgende nutriënten:

b) de energetische waarde en één of meer 
van de volgende nutriënten en 
bestanddelen daarvan:

- vetten, - vetten,
- koolhydraten, - koolhydraten,
- vezels, - vezels,
- eiwitten, - eiwitten,
- zout, - zout,
- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

Or. en

Amendement 532
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 29, lid 2.
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Amendement 533
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "Polyolen": alcoholen die meer dan 
twee hydroxylgroepen bevatten;

9. "Polyolen": koolhydraten die 
gereduceerde mono-, di-, oligo- of 
polysachariden zijn en op de lijst vermeld 
staan als toegestane zoetstoffen;

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie is correct maar heeft een negatieve lading. 
Bovendien moet alleen worden verwezen naar polyolen die relevant zijn voor 
voedseletikettering, te weten zoetstoffen. 

Amendement 534
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

13. "Meest prominente kant van de 
verpakking": de kant of het vlak van de 
levensmiddelenverpakking die/dat het 
meest waarschijnlijk in beeld of zichtbaar 
is onder normale of gebruikelijke verkoop-
of gebruiksomstandigheden, mits geen 
afbreuk wordt gedaan aan het traditionele 
uiterlijk van producten.

Or. en

Motivering

Het begrip "meest prominente kant van de verpakking" is hier beter op zijn plaats omdat de 
voorkant of, waar dit niet van toepassing is, de bovenzijde van de verpakking bedoeld wordt. Om 
geen afbreuk te doen aan de presentatie van traditionele levensmiddelen, wordt de informatie 
doorgaans vermeld op de onderkant of op de achterkant van het levensmiddel.



AM\800455NL.doc 25/49 PE431.151v01-00

NL

Amendement 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

De exploitant moet kunnen beslissen waar de voedingswaardedeclaratie op de verpakking wordt 
aangebracht. Een definitie van de term "hoofdgezichtsveld" is daarom niet nodig.

Amendement 536
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 bis Levensmiddelen waarvan de 
verpakking nanomaterialen bevat 
"verpakking met nanomaterialen": deze 
vermelding wordt tezamen met de 
benaming van het levensmiddel 
aangebracht.

Or. en

Motivering

Om de keuzevrijheid van de consument te garanderen, moet worden aangegeven of de 
verpakking van een product nanomaterialen bevat.
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Amendement 537
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Levensmiddelen die een of meer 
zoetstoffen bevatten die zijn toegestaan bij 
Richtlijn 89/107/EEG 

2.1 Levensmiddelen die een of meer 
zoetstoffen bevatten die zijn toegestaan bij 
Richtlijn 89/107/EEG 

"met zoetstof(fen)". Deze vermelding 
wordt tezamen met de benaming van het 
levensmiddel aangebracht.

"met zoetstof(fen)". Deze vermelding 
wordt tezamen met de benaming van het 
levensmiddel aangebracht in het hoofd-
gezichtsveld.

Or. en

Amendement 538
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 Levensmiddelen die zowel 
toegevoegde suiker(s) als een of meer 
zoetstoffen bevatten die zijn toegestaan bij 
Richtlijn 89/107/EEG

2.2 Levensmiddelen die zowel 
toegevoegde suiker(s) als een of meer 
zoetstoffen bevatten die zijn toegestaan bij 
Richtlijn 89/107/EEG

"met suiker(s) en zoetstof(fen)". Deze 
vermelding wordt tezamen met de 
benaming van het levensmiddel 
aangebracht

"met suiker(s) en zoetstof(fen)". Deze 
vermelding wordt tezamen met de 
benaming van het levensmiddel 
aangebracht in het hoofdgezichtsveld

Or. en

Amendement 539
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 Levensmiddelen die aspartaam 
bevatten dat is toegestaan bij Richtlijn 

2.3 Levensmiddelen die aspartaam of 
neotaam bevatten dat is toegestaan bij
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89/107/EEG Verordening (EG) nr. 1333/2008 
"bevat een bron van fenylalanine" "bevat een bron van fenylalanine"

Or. en

Motivering

Neotaam zal weldra worden toegestaan volgens de comitéprocedure. Het is afgeleid van 
aspartaam en bevat ook fenylalanine. Daarom is het, met name ten behoeve van mensen die aan 
fenylketonurie lijden, belangrijk dat de etiketteringsbepalingen worden aangepast.
Zowel Richtlijn 89/107/EEG (vermeld in het Commissievoorstel) als Richtlijn 94/35/EG 
(rechtsgrondslag voor de toelating van neotaam) zullen op 20.1.2010 worden ingetrokken en 
worden vervangen door Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven.

Amendement 540
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 bis (nieuw)

Amendement

3 bis. LEVENSMIDDELEN DIE GLUTAMINEZUREN OF ZOUTEN DAARVAN 
BEVATTEN
3 bis.1 Levensmiddelen die een of meer 
van de volgende additieven bevatten: 
E620, E621, E622, E623, E624 en E625

"bevat eetlustbevorderende ingrediënten"

Or. en

Amendement 541
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 ter (nieuw)

Amendement

3 ter. LEVENSMIDDELEN DIE ZWARE METALEN BEVATTEN
3 ter.1 Vlees van grote roofvissoorten, 
zoals vermeld in bijlage I, punt 3.3.1.1, 
van Verordening (EG) nr. 466/2001 van 
de Commissie, of levensmiddelen die vlees 
van deze vissoorten bevatten

"bevat methylkwik – niet aanbevolen voor 
zwangere en borstvoedende vrouwen, 
vrouwen die zwanger zouden kunnen 
worden, en kinderen", toe te voegen 
onmiddellijk na de lijst van ingrediënten. 
Indien er geen lijst van ingrediënten is, 
wordt de vermelding tezamen met de 
benaming van het levensmiddel 
aangebracht.
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Or. en

Motivering

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific opinion 
from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern and can 
make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood contain 
mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. Large 
predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-time.(...)The 
Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable groups, i.e. 
women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young children. The 
Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches these target groups 
of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already issued 
specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of large 
predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of mercury 
for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish species. This 
amendment to the Regulation had been conducted on the request of some Member States, without 
any preceding risk assessment.

Amendement 542
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 quater (nieuw)

Amendement

3 quater. HELE NOTEN
3 quater.1 Hele noten in zakjes "Eet geen noten die er slecht uitzien of 

slecht smaken, want zij kunnen hoge 
concentraties aflatoxines bevatten", 
duidelijk op het etiket te vermelden.

Or. en

Motivering

Op grond van een akkoord in VN-verband heeft Europa de toegestane aflatoxineconcentratie in 
noten meer dan verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat als mensen wordt gevraagd de noten die 
volgens hun bedorven zijn, opzij te leggen, de aflatoxineopname met 90% kan worden 
verminderd. Een waarschuwing op het etiket zou de blootstelling van consumenten aan 
aflatoxines ondanks de hogere grenswaarden op een lager niveau kunnen houden.
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Amendement 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Amendement

5 bis. Oppervlaktebehandeling van groente en fruit

Vruchten en groenten die na het oogsten 
een oppervlaktebehandeling hebben 
ondergaan waarbij gebruik is gemaakt 
van additieven of bestrijdingsmiddelen.

"Oppervlaktebehandeling toegepast"

Or. en

Motivering

De huidige voorschriften bevatten geen algemene eis tot vermelding van oppervlaktebehandeling 
van groente en fruit na het oogsten door middel van additieven of bestrijdingsmiddelen voor het 
behoud van de versheid. Dit houdt in dat de producten verschijnen met een andere vorm van 
"versheid" dan door de consument wordt verwacht. De consument heeft recht op vermelding van 
het feit dat door hem gekochte levensmiddelen een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan.

Amendement 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt, 
alsook gedroogde vruchten en groenten 
zoals pruimen of abrikozen, en die bestaan 
uit één ingrediënt of categorie van 
ingrediënten;

Or. fr

Motivering

Gedroogde vruchten en groenten, die verwerkte producten zijn, moeten eveneens worden 
vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, aangezien het droogproces de 
samenstelling van het product niet wijzigt.
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Amendement 545
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- producten die hoofdzakelijk (voor meer 
dan 50%) bestaan uit één ingrediënt dat 
of één categorie ingrediënten die bepalend 
is voor hun voedingswaarde;

Or. de

Motivering

De verplichte voedingswaardedeclaratie is niet van toepassing op onverwerkt vlees van 
gevogelte. Dit geldt ook voor kruiden en zout. Op droog gekruid vlees van gevogelte is de 
verplichte voedingswaardedeclaratie echter wel van toepassing. Dit geldt ook voor 
vleesbereidingen met een vloeistof op smaak gebracht zijn. De voedingswaarde van onverwerkt 
vlees, fruit en groente varieert van nature. Het vetgehalte van kippenborstfilets varieert 
bijvoorbeeld naar gelang van het geslacht, de leeftijd, de voeding enz. tussen 0,5 en 4%, en kan 
dus niet precies worden gedeclareerd. De invloed van een marinade is in dit verband klein.

Amendement 546
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gemengde multiverpakkingen;

Or. en

Motivering

Sinterklazen en paashazen, alsook andere feestgeschenken van chocolade en suiker, zijn met 
zorg vervaardigde traditionele figuren. Zij mogen niet worden ontsierd door enigerlei 
voedingswaardevermeldingen op de voorkant en moeten daarom geheel worden vrijgesteld van 
verplichte voedingswaarde-informatie.
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Amendement 547
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- assortimenten;

Or. en

Motivering

Sinterklazen en paashazen, alsook andere feestgeschenken van chocolade en suiker, zijn met 
zorg vervaardigde traditionele figuren. Zij mogen niet worden ontsierd door enigerlei 
voedingswaardevermeldingen op de voorkant en moeten daarom geheel worden vrijgesteld van 
verplichte voedingswaarde-informatie.

Amendement 548
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- geschenkartikelen;

Or. en

Motivering

Sinterklazen en paashazen, alsook andere feestgeschenken van chocolade en suiker, zijn met 
zorg vervaardigde traditionele figuren. Zij mogen niet worden ontsierd door enigerlei 
voedingswaardevermeldingen op de voorkant en moeten daarom geheel worden vrijgesteld van 
verplichte voedingswaarde-informatie.

Amendement 549
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 25 cm2 bedraagt;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 17, lid 2 bis (nieuw), waar deze zin in een artikel 
is toegevoegd; het verstrekken van de desbetreffende voedingswaarde-informatie via internet is 
verplicht en de informatie moet beschikbaar zijn op de plaats van aankoop.

Amendement 550
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt; de energie-
inhoud als bedoeld in artikel 21, lid 1, 
onder a), punt v), wordt in het 
hoofdgezichtsveld vermeld;

Or. en

Amendement 551
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen met een 
seizoensgebonden, luxe- en 
geschenkvormgeving of -verpakking;

Or. en

Motivering

Seizoensgebonden zoetwaren en producten in geschenkverpakking moeten worden vrijgesteld 
van de verplichte voedingswaardedeclaratie.
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Amendement 552
János Áder

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Amendement 553
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel A – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien evenwel de toepassing van de 
overige bepalingen van deze verordening, 
met name de bepalingen van artikel 9, de 
consumenten in de lidstaat van verkoop 
niet in staat stelt de ware aard van het 
levensmiddel te kennen en het te 
onderscheiden van levensmiddelen 
waarmee het zou kunnen worden verward, 
dient de benaming van het levensmiddel 
vergezeld te gaan van andere beschrijvende 
informatie die dicht bij de benaming van 
het levensmiddel wordt aangebracht.

Indien evenwel de toepassing van de 
overige bepalingen van deze verordening, 
met name de bepalingen van artikel 9, de 
consumenten in de lidstaat van verkoop 
niet in staat stelt de ware aard van het 
levensmiddel te kennen en het te 
onderscheiden van levensmiddelen 
waarmee het zou kunnen worden verward, 
dient de benaming van het levensmiddel 
vergezeld te gaan van andere beschrijvende 
informatie die in hetzelfde gezichtsveld 
naast de benaming van het levensmiddel 
wordt aangebracht in een duidelijk 
leesbaar lettertype.

Or. en

Motivering

De beschrijvende informatie moet in een duidelijk leesbaar lettertype worden aangebracht in 
hetzelfde gezichtsveld als de benaming, zodat de consument niet wordt misleid.
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Amendement 554
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij vleesproducten die eruit zien als 
een lap, braadstuk, plak, portie of karkas, 
en bij visproducten omvat de benaming 
van het levensmiddel de eventuele 
toegevoegde ingrediënten afkomstig van 
een andere diersoort dan het voornaamste 
dier.

Or. en

Motivering

Om de consument niet te misleiden, moeten alle vlees- en vissoorten worden vermeld die in een 
vleesproduct verwerkt zijn.

Amendement 555
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een vleesproduct dat 
eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, 
portie vlees of een karkas, of van gezouten 
vlees omvat een vermelding van:
a) eventuele toegevoegde ingrediënten van 
een andere dierlijke oorsprong dan de rest 
van het vlees; en
b) eventueel toegevoegd water onder de 
volgende omstandigheden:
- in het geval van al dan niet gekookt of 
gebakken vlees en gekookt of gebakken 
gezouten vlees, als het toegevoegde water 
meer dan 5% van het gewicht van het 
product uitmaakt;
- in het geval van niet gekookt of niet 
gebakken gezouten vlees, als het 
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toegevoegde water meer dan 10% van het 
gewicht van het product uitmaakt.

Or. en

Motivering

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and 
in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendement 556
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een visproduct dat eruit 
ziet als een moot, filet, plak of portie vis 
omvat een vermelding van:
a) eventuele toegevoegde ingrediënten van 
plantaardige oorsprong en van een andere 
dierlijke oorsprong dan vis; en
b) eventueel toegevoegd water dat meer 
dan 5% van het gewicht van het product 
uitmaakt.

Or. en

Motivering

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in order 
to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that 
such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
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mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendement 557
Anja Weisgerber

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

Amendement

DEEL C bis – VERKOOPBENAMING VOOR LEVENSMIDDELEN DIE DE INDRUK 
WEKKEN EEN ANDER LEVENSMIDDEL TE ZIJN
Nr. Afwijking qua type, kwaliteit en samenstelling Verkoopbenaming
1. In vergelijking met kaas, volledige of 

gedeeltelijke vervanging van melkvet door 
plantaardig vet

Imitatiekaas

2. In vergelijking met ham, veranderde 
samenstelling bestaande uit fijngemaakte 
ingrediënten met een aanzienlijk lager gehalte 
aan vlees

Imitatieham

Or. de

Motivering

Consumenten worden in hun verwachtingen teleurgesteld door het toenemende gebruik van 
imitatielevensmiddelen die goedkopere vervangingsingrediënten bevatten.

Amendement 558
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – rij 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Categorie levensmiddelen Aanduiding

17. De skeletspieren1 van als voor de menselijke 
consumptie geschikt erkende zoogdier- en vogelsoorten, 
met de van nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
waarvan de totale gehalten aan vet en bindweefsel de 
hieronder vermelde waarden niet overschrijden en
wanneer het vlees een ingrediënt vormt van een ander 

"…vlees", voorafgegaan door de 
naam/namen2 van de diersoort(en) 
waarvan het afkomstig is

                                               
1 Het middenrif en de kauwspieren maken deel uit van de skeletspieren, terwijl het hart, de tong, de kopspieren (met 
uitzondering van de kauwspieren), het carpaal- en tarsaalgewricht en de staart er geen deel van uitmaken.
2 Voor de etikettering in de Engelse taal mag deze vermelding worden vervangen door de aan het vlees van de 
betrokken diersoort gegeven generieke naam.
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levensmiddel. Producten die aan de definitie van 
"separatorvlees" beantwoorden, vallen niet onder deze 
definitie.

Maximumgehalten aan vet en bindweefsel voor de met 
de term "…vlees" aangeduide ingrediënten.

Soort Vet (%) Bindweefse
l1 (%)

Zoogdieren (konijnen en 
varkens uitgezonderd) en 
diverse soorten met 
overwegend zoogdieren

25 25

Varkens 30 25

Vogels en konijnen 15 10

Wanneer de maximumgehalten aan vet en/of 
bindweefsel worden overschreden en aan alle andere 
criteria van de definitie van "vlees" wordt voldaan, 
moet het gehalte aan "…vlees" dienovereenkomstig 
worden verlaagd en moet de lijst van ingrediënten 
naast de categorienaam "…vlees" ook de vermelding 
van het vet en/of bindweefsel bevatten.

Amendement

Categorie levensmiddelen Aanduiding

17. De skeletspieren2 van als voor de menselijke 
consumptie geschikt erkende zoogdier- en vogelsoorten, 
met de van nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
wanneer het vlees een ingrediënt vormt van een ander 
levensmiddel. Producten die aan de definitie van 
"separatorvlees" beantwoorden, vallen niet onder deze 
definitie.

"…vlees", voorafgegaan door de 
naam/namen3 van de diersoort(en) 
waarvan het afkomstig is, en 
gevolgd door het woord 
"waarvan" en het totale aandeel 
vet en bindweefsel (in %)

Or. en

                                               
1 Het gehalte aan bindweefsel wordt berekend op basis van de collageen/eiwitverhouding. Het collageengehalte 
bedraagt achtmaal het hydroxyprolinegehalte.
2 Het middenrif en de kauwspieren maken deel uit van de skeletspieren, terwijl het hart, de tong, de kopspieren (met 
uitzondering van de kauwspieren), het carpaal- en tarsaalgewricht en de staart er geen deel van uitmaken.
3 Voor de etikettering in de Engelse taal mag deze vermelding worden vervangen door de aan het vlees van de 
betrokken diersoort gegeven generieke naam.
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Motivering

Het is onaanvaardbaar dat dierlijke producten die voor 55% uit vet en bindweefsel bestaan, als 
"vlees" kunnen worden aangeduid. Daarom moet het percentage vet en bindweefsel altijd 
worden vermeld in de lijst van ingrediënten.

Amendement 559
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – rij 17 – linker kolom – definitie

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

17. De skeletspieren van als voor de 
menselijke consumptie geschikt erkende 
zoogdier- en vogelsoorten, met de van 
nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
wanneer het vlees een ingrediënt vormt van 
een ander levensmiddel. Producten die aan 
de definitie van "separatorvlees" 
beantwoorden, vallen niet onder deze 
definitie, tenzij zij voldoen aan de 
voorwaarden van bijlage III, sectie V,
hoofdstuk III, punt 3, van Verordening 
(EG) nr. 853/2004.

Or. de

Motivering

Separatorvlees dat met moderne technologie onder lage druk is geproduceerd, heeft dezelfde 
hygiënische en visuele kwaliteit als gehakt vlees. In verscheidene EU-landen heeft 
separatorvlees zo'n negatieve bijklank dat het kwaliteitsproduct onverkoopbaar is. Dit leidt in 
deze landen tot hogere prijzen voor de eindverbruiker en veroorzaakt enorme 
concurrentieverstoring.

Amendement 560
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – rij 17 – linker kolom – tabel – laatste rij

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vogels en 
konijnen

15 10 Vogels en 
konijnen

30 25

Or. de
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Motivering

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als Zutat z. 
B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim Herstellen von 
Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz zu geben. Ein 
Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen Geflügelprodukten erheblich ein. 
Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird den Weg für neue Produkte öffnen, 
ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung befürchten müsste. Für das Herstellen von 
Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit 
Haut weisen heute oft einen Fettanteil von über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der 
Deklaration der Inhaltsstoffe Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei 
Verwendung von magerem Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine 
Deklaration notwendig ist. Da der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den 
Fettgehalt des Nahrungsmittels informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen 
werden.

Amendement 561
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – rij 18 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Alle soorten producten die aan de 
definitie van "separatorvlees" 
beantwoorden.

18. Alle soorten producten die aan de 
definitie van "separatorvlees" 
beantwoorden en niet voldoen aan de 
voorwaarden van bijlage III, sectie V, 
hoofdstuk III, punt 3, van Verordening 
(EG) nr. 853/2004.

Or. de

Motivering

Deze toevoeging is nodig om een onderscheid te maken met de gewijzigde bijlage VI, deel B, rij 
17, kolom 1. 

Amendement 562
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 18 – rechter kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"separatorvlees", voorafgegaan door de 
naam/namen (3) van de diersoort(en) 
waarvan het afkomstig is

"separatorvlees", voorafgegaan door de 
naam/namen (3) van de diersoort(en) 
waarvan het afkomstig is, en gevolgd door 
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het woord "waarvan" en het totale 
aandeel vet en bindweefsel (in %)

Or. en

Motivering

Zie boven. Het percentage vet en bindweefsel moet altijd worden vermeld in de lijst van 
ingrediënten.

Amendement 563
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Enzymen1

__________________________________ 
1 De specifieke benaming of het EG-nummer hoeft 
niet te worden vermeld.

Or. en

Motivering

Additieven: een aantal additieven hebben zeer lange en/of technische namen, die de consument 
geen extra informatie geven, maar wel veel plaats op het etiket innemen. Het is daarom 
gerechtvaardigd om het gebruik van kortere en meer algemene benamingen toe te staan.
Enzymen: de eigenlijke benamingen van enzymen zijn niet informatief voor de consument en 
kunnen tot verscheidene categorieën behoren. De algemene term "enzymen" verstrekt de 
consument voldoende informatie over het product. Deze benadering is niet uniek, want zij wordt 
al jaren gebruikt voor gemodificeerd zetmeel.

Amendement 564
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – rij 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cellulose-extract1

__________________________________
1 De specifieke benaming of het EG-nummer 
behoeft niet te worden vermeld.

Or. de
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Motivering

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebensmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant werden, 
sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen negativen 
Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte daher 
geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ("Celluloseextrakt"), die als Stabilisatoren, 
Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, mit ihrem 
generischen Namen aufgeführt werden können.

Amendement 565
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen of die niet voorverpakt per stuk 
worden verkocht dan wel in aanwezigheid 
van de koper worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden; of
b bis) waarvoor in andere wettelijke 
bepalingen uitzonderingen zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Taalkundige aanpassing aan de terminologie die tot dusverre is gebruikt in [de Duitse versie 
van] de etiketteringsrichtlijn, 2000/13/EG ("Nettofüllmenge").
Ad letter a): de bedoelde producten worden bij verkoop aan de consument gewoonlijk niet 
voorverpakt gepresenteerd. Met de bewoording "of" in plaats van "en" wordt deze categorie 
producten juister omschreven.
Ad letter c): er wordt verwezen naar artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2001/111/EG inzake suikers 
(vrijstelling voor producten die minder dan 20 g wegen). In lid 3 moet daarom worden 
verduidelijkt dat dergelijke speciale voorschriften van kracht blijven.
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Amendement 566
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen of die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

Or. de

Amendement 567
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden; of
b bis) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 50 g voor suikergoed, 
chocolade en andere producten op 
cacaobasis en producten op basis van 
amandelen, noten of andere oliehoudende 
zaden; of
b ter) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 100 g voor koekjes, cakes en 
andere banketbakkerswaar, 
onverminderd specifieke communautaire 
wetgeving.

Or. de
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Motivering

Momenteel voorzien enkele landen in nationale vrijstellingen van de vermelding van de 
nettohoeveelheid (bijv. Frankrijk, Duitsland, Ierland en het VK). Als dit niet langer mogelijk is, 
moet in de bijlage een nettohoeveelheid van 50 en 100 g als gemeenschappelijke ondergrens 
worden vastgesteld.

Amendement 568
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld. De prijs per 
kilogram van het levensmiddel in kwestie 
is uitsluitend gebaseerd op het netto-
uitlekgewicht.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van misleiding van de consument met betrekking tot de aangegeven prijs.

Amendement 569
Esther de Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

- 15% van de RDA per 100 g of portie 
voor vaste stoffen, of
- 7,5% van de RDA per 100 ml of portie 
voor vloeistoffen, of
- 5% van de RDA per 100 kcal (12% van 
de RDA 1 MJ), of 
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- een hoeveelheid overeenkomstig de 
uitzonderingsregeling van artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de toevoeging 
van vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen, of
- een verpakking indien deze slechts één 
portie bevat.

Or. en

Motivering

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, bread 
and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food groups are 
a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in dietary 
guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with added 
vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and minerals. 
In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Amendement 570
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES VOOR 
ENERGIE EN BEPAALDE ANDERE 
NUTRIËNTEN DAN VITAMINEN EN 
MINERALEN (VOLWASSENEN)

DEEL B – DAGELIJKSE REFERENTIE-
INNAMES VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN VITAMINEN EN 
MINERALEN (VOLWASSENEN)

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of nutriënt Referentie-
inname

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Energie 2 000 kcal

Eiwitten 80 g
Totale vetten 70 g Totale vetten 70 g
Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g Suikers 90 g
Zout 6 g Natrium 2,4 g



AM\800455NL.doc 45/49 PE431.151v01-00

NL

Or. de

Motivering

Als belangrijke voedingsstof, die ook aan de energievoorziening bijdraagt, moet eiwit eveneens 
worden vermeld. Een speciale vermelding voor suiker is niet nodig, daar het totaal van de 
koolhydraten reeds wordt vermeld. De calorische waarde moet alleen worden aangegeven in 
kcal, daar dit een cijfer is dat de consument begrijpt en kan toepassen.

Amendement 571
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel – rij 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegevoegde 
suiker1

45 g

__________________________________
1 Indien er geraffineerde suikers aaneen 
levensmiddel zijn toegevoegd, moeten de inhoud 
en het percentage van de referentie-innames 
daarvan ook worden vermeld.

Or. en

Motivering

De 45 g toegevoegde suiker is voorgesteld door de EFSA.

Amendement 572
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – rijen 4 bis, ter, quater en quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of nutriënt Referentie-
inname

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Totale vetten 70 g Totale vetten 70 g
Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

20 g

Enkelvoudig 
verzadigde 
vetzuren

34 g
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Meervoudig 
verzadigde 
vetzuren

16 g

Omega-6-vetzuren 14 g
Omega-3-vetzuren 2,2 g

Koolhydraten 230 g Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g Suikers 90 g
Zout 6 g Zout 6 g

Or. ro

Motivering

De lijst van voedingsstoffen moet vollediger zijn, omdat sommige soorten vetten goed voor de 
gezondheid zijn en zodat de consument op basis van deze informatie tussen producten kan 
kiezen.

Amendement 573
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of nutriënt Referentie-
inname 1

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie

Totale vetten 70 g Totale vetten
Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

Koolhydraten 230 g Koolhydraten
Suikers 90 g Suikers
Zout 6 g Zout

1 De waarden moeten worden vastgesteld 
onder verwijzing naar artikel 31, lid 3 bis

Or. en

Motivering

De waarden die momenteel in bijlage XI zijn opgenomen , verschillen van de aanbevelingen van 
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 gegevens geen aanbevelingen over suikers kunnen worden gegeven.
Het is dan ook redelijk om de wetenschappelijke bevindingen verder af te wegen alvorens 
referentiewaarden vast te stellen die niet algemeen aanvaard worden.
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Zie ook het amendement op artikel 31, lid 3 bis (nieuw).

Amendement 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL C BIS – GRAFISCHE WEERGAVE VAN 
DE VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

A Indien de voedingswaardedeclaratie ook 
grafisch wordt weergegeven, kan deze, 
naast andere grafische voorstellingen, ook 
in een van de volgende vormen worden 
getoond: 

Cylindermodel

100 g bevat:
kcal / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

percentage van de aanbevolen dagelijkse inname voor een volwassene

1 plus 4-model

Variant 1
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per portie (1 portie = 50 g)
energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

richtwaarden in % van dagelijkse inname

Variant 2

per portie (1 portie = 50 g)
energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

richtwaarden in % van dagelijkse inname

Or. de

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement van hetzelfde lid op 
artikel 33, lid 1. Een grafische weergave kan de voedingswaarde-etikettering veel begrijpelijker 
maken voor de consument.

Amendement 575
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XIII bis
CATEGORIEËN LEVENSMIDDELEN

als bedoeld in artikel 34, lid 1 ter 

Voor levensmiddelen die onder de 
volgende categorieën levensmiddelen 
vallen, is de presentatie met behulp van 
een keurencode verplicht:
- kant-en-klare maaltijden
- bereide producten van dierlijke 
oorsprong
- voorverpakte snacks
- ontbijtgranen
- dranken, met uitzondering van sappen 
als gedefinieerd in Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001
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Or. en


