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Amendement 108
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Standpunt van de Raad Amendement

(15) De Unievoorschriften zijn alleen van 
toepassing op ondernemingen waarvan de 
opzet een zekere mate van continuïteit van 
de activiteiten en van organisatie
impliceert. Activiteiten zoals het 
occasioneel behandelen, serveren en 
verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals
liefdadigheidsactiviteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

(15) De Unievoorschriften zijn alleen van 
toepassing op ondernemingen, of 
rechtssubjecten die continu en
georganiseerd, een economische activiteit 
met winstoogmerk uitoefenen. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen en 
verstrekken van levensmiddelen, het 
serveren van maaltijden en het verkopen 
of gratis uitdelen van levensmiddelen door 
privépersonen, bijvoorbeeld tijdens 
evenementen als liefdadigheidsactiviteiten, 
buurtfeesten en vergaderingen, benevens 
de verschillende vormen van directe 
verkoop van landbouwproducten, vallen 
niet onder deze verordening.

Or. it

Amendement 109
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

15 bis) Om met name kleine en 
middelgrote ondernemingen in de 
ambachtelijke levensmiddelensector en de 
detailhandel in levensmiddelen, waartoe 
ook kleine en middelgrote cateraars te 
rekenen zijn, niet overmatig te belasten, 
moeten de niet-voorverpakte producten 
die door kleine en middelgrote 
ondernemingen worden aangeboden, van 
de etiketteringsplicht te worden 
vrijgesteld.
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Or. el

Amendement 110
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 

Standpunt van de Raad Amendement

(24) Bepaalde ingrediënten of andere 
stoffen of producten (zoals technische 
hulpstoffen) die bij de productie van 
levensmiddelen worden gebruikt en daarin 
nog aanwezig zijn, veroor¬zaken
allergieën of intoleranties bij de 
consumenten, en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de 
betrokkenen. Het is belangrijk dat 
informatie wordt verstrekt over de 
aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen of producten 
die allergieën of intoleranties kunnen 
veroorzaken, zodat consumenten die aan 
een voedselallergie of -intolerantie lijden, 
doordachte en veilige keuzes kunnen 
maken.

(24) Bepaalde ingrediënten of andere 
stoffen of producten (zoals technische 
hulpstoffen) kunnen, wanneer zij bij de 
productie van levensmiddelen worden 
gebruikt en daarin nog aanwezig zijn,
allergieën of intoleranties bij mensen 
veroorzaken , en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de 
betrokkenen. Het is dus belangrijk dat 
informatie wordt verstrekt over de 
aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
wetenschappelijk bewezen allergene 
werking, of producten die allergieën of 
intoleranties kunnen veroorzaken, zodat 
vooral consumenten die aan een 
voedselallergie of -intolerantie lijden, 
gerichte keuzes kunnen maken en 
levensmiddelen uitkiezen die voor hen 
veilig zijn. Ook sporen van zulke stoffen 
moeten aangegeven worden, zodat 
personen met zwaardere allergieën een 
veilige keuze kunnen maken. Hiervoor 
moeten gemeenschappelijke regels 
worden uitgewerkt.

Or. sv
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Amendement 111
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(27 bis) In aansluiting op de resolutie van 
het Europees Parlement, het advies van 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité 1, de werkzaamheden van de 
Commissie en de algemene bezorgdheid 
van het publiek over de schadelijke 
gevolgen van alcohol voor met name 
jonge en kwetsbare consumenten stelt de 
Commissie samen met de lidstaten een 
definitie vast voor dranken zoals speciaal 
voor jongeren bestemde "alcopops". 
Gezien hun alcoholgehalte moeten voor 
"alcopops" strengere etiketteringseisen 
gelden en moeten deze in winkels 
duidelijk van frisdranken worden 
gescheiden.
__________________
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1 PB C 77 van 31.3.2009, blz. 81.

Or. en

Motivering

Amendement 21 eerste lezing

Amendement 113
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 

Standpunt van de Raad Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke 
Unievoorschriften betreffende de 
etikettering van wijn. Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 van de Raad van 
22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("integrale-GMO"-verordening) bevat 
voorschriften waarmee de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
In dezelfde zin wordt de bescherming van 
de consument met betrekking tot bepaalde 
alcoholische dranken ook gegarandeerd bij 
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 en Verordening (EG) 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke 
Unievoorschriften betreffende de 
etikettering van wijn. Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 van de Raad van 
22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("integrale-GMO"-verordening) bevat 
voorschriften waarmee de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
In dezelfde zin wordt de bescherming van 
de consument met betrekking tot bepaalde 
alcoholische dranken ook gegarandeerd bij 
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 en Verordening (EG) 
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nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken. Dezelfde 
vrijstelling moet derhalve van toepassing 
zijn op de dranken die onder deze twee 
verordeningen vallen.

nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken. Dezelfde 
vrijstelling moet derhalve van toepassing 
zijn op de dranken die onder deze twee 
verordeningen vallen.

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 114
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 

Standpunt van de Raad Amendement

(29) Dranken die vergelijkbaar zijn met 
wijnen, gearomatiseerde wijnen, 
gearomatiseerde dranken op basis van 
wijn, gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten en gedistilleerde 
dranken, moeten op dezelfde manier 
behandeld worden en derhalve onder 
dezelfde wettelijke 
voedselinformatievoorschriften vallen. 
Daarom moet de vrijstelling van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken, 
ook gelden voor dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% 
die worden geproduceerd door vergisting 
van vruchten of groente, voor 
honingdrank en voor alle soorten bier.

Schrappen

Or. en
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Amendement 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 

Standpunt van de Raad Amendement

(30) De Commissie dient echter binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag op te stellen 
waarin voor bepaalde categorieën van 
dranken wordt bekeken of zij moeten 
worden vrijgesteld van, met name, de 
verplichting om informatie te verstrekken 
over de energetische waarde; die 
vrijstelling wordt gemotiveerd, met 
inachtneming van de noodzakelijke 
samenhang met ander beleid van de Unie 
op dit gebied. De Commissie dient 
eveneens de mogelijkheid te hebben, zo 
nodig, in de context van deze verordening 
specifieke voorschriften voorstellen.

(30) De Commissie dient echter binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag op te stellen 
waarin wordt bekeken of er enige 
categorieën alcoholische dranken zijn die
moeten worden vrijgesteld van, met name, 
de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt gemotiveerd, met 
inachtneming van de noodzakelijke 
samenhang met ander beleid van de Unie 
op dit gebied. De Commissie dient 
eveneens, indien van toepassing, in de 
context van deze verordening specifieke 
voorschriften voor te stellen.

Or. en

Amendement 116
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 

Standpunt van de Raad Amendement

(30) De Commissie dient echter binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag op te stellen 
waarin voor bepaalde categorieën van
dranken wordt bekeken of zij moeten 
worden vrijgesteld van, met name, de 
verplichting om informatie te verstrekken 
over de energetische waarde; die 
vrijstelling wordt gemotiveerd, met 
inachtneming van de noodzakelijke 
samenhang met ander beleid van de Unie 
op dit gebied. De Commissie dient 

(30) De Commissie dient echter binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag op te stellen 
waarin wordt bekeken of alcoholhoudende
dranken moeten worden vrijgesteld van, 
met name, de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt gemotiveerd, met 
inachtneming van de noodzakelijke 
samenhang met ander beleid van de Unie 
op dit gebied. De Commissie dient 
eveneens de mogelijkheid te hebben, zo 
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eveneens de mogelijkheid te hebben, zo 
nodig, in de context van deze verordening 
specifieke voorschriften voorstellen.

nodig, in de context van deze verordening 
specifieke voorschriften voorstellen.

Or. en

Motivering

Er is geen rechtvaardiging voor om diverse categorieën alcoholhoudende dranken 
verschillend te behandelen, of het nu voor de vermelding op het etiket van de ingrediënten en 
voedingswaarde is, of voor de vermelding van de energetische waarde. Alle aspecten moeten 
in het verslag van de Commissie binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening worden bekeken. Terwijl de door de Raad voorgestelde invoering van de 
mogelijkheid van een verschillende behandeling nieuw is, besloot het Parlement in eerste 
lezing dat er geen discriminatie mag zijn tussen diverse categorieën alcoholhoudende 
dranken.

Amendement 117
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 

Standpunt van de Raad Amendement

(31) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In alle 
gevallen moet het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst worden vermeld op 
een wijze die de consument niet misleidt en 
op grond van duidelijk omschreven 
criteria, zodat voor de hele sector dezelfde 
voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke 
criteria mogen echter niet gelden voor de 
aanduidingen in verband met de naam of 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

(31) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is ingevolge artikel 25 
verplicht wanneer de afwezigheid daarvan 
de consumenten zou kunnen misleiden wat 
het werkelijke land van oorsprong of de 
werkelijke plaats van herkomst van dat 
product betreft. In alle gevallen moet het 
land van oorsprong of de plaats van 
herkomst worden vermeld op een wijze die 
de consument niet misleidt en op grond van 
duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
de hele sector dezelfde voorwaarden 
gelden en de consumenten de informatie 
over het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst van een levensmiddel beter 
begrijpen. Dergelijke criteria gelden echter 
niet voor de aanduidingen in verband met 
de naam of het adres van de exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf.
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Or. it
Motivering

Zie amendement 309 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 

Standpunt van de Raad Amendement

(31) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In alle 
gevallen moet het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst worden vermeld op 
een wijze die de consument niet misleidt en 
op grond van duidelijk omschreven 
criteria, zodat voor de hele sector dezelfde 
voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke 
criteria mogen echter niet gelden voor de 
aanduidingen in verband met de naam of 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

(31) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is verplicht 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, letter i) en
wanneer de afwezigheid daarvan de 
consumenten zou kunnen misleiden wat het 
werkelijke land van oorsprong of de 
werkelijke plaats van herkomst van dat 
product betreft. In alle gevallen moet het 
land van oorsprong of de plaats van 
herkomst worden vermeld op een wijze die 
de consument niet misleidt en op grond van 
duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
de hele sector dezelfde voorwaarden 
gelden en de consumenten de informatie 
over het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst van een levensmiddel beter 
begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter 
niet gelden voor de aanduidingen in 
verband met de naam of het adres van de 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Or. en

Motivering

Amendement 309 eerste lezing.
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Amendement 119
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 

Standpunt van de Raad Amendement

(32) In sommige gevallen zullen 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
uit eigen beweging de oorsprong van een 
levensmiddel willen aangeven om de 
consument te attenderen op de kwaliteiten 
van hun product. Dergelijke 
aanduidingen moeten ook aan 
geharmoniseerde criteria voldoen.

Schrappen

Or. it

Amendement 120
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Standpunt van de Raad Amendement

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld 
voor rundvlees en rundvleesproducten15, 
wat bij consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van 
de Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom 
moet een oorsprongsvermelding ook voor 
deze producten verplicht worden gesteld.
De specifieke oorsprongsvoorschriften 
zouden per vleessoort kunnen verschillen, 
naar gelang de kenmerken van de 
diersoort. Hiertoe dienen middels 

Schrappen
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uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld, die 
per vleessoort kunnen verschillen en 
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve druk voor exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en 
handhavingsinstanties.
__________________
15. Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000
tot vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor runderen en inzake de 
etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten(PB L 204 van 11.8.2000, 
blz. 1).

Or. nl

Justification

Er moet voorkomen worden dat verplichte oorsprong- en herkomstetikettering voor varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van gevogelte als een kwaliteitskenmerk geïnterpreteerd kan 
worden. Ongeacht in welke lidstaat de productie plaats heeft moeten voedingslevensmiddelen 
in de gehele EU van hoogwaardige kwaliteit zijn. Verplichte oorsprongsetikettering zullen 
leiden tot een toename van de administratieve lasten voor ondernemingen.

Amendement 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 

Standpunt van de Raad Amendement

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
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van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld. De 
specifieke oorsprongsvoorschriften zouden 
per vleessoort kunnen verschillen, naar 
gelang de kenmerken van de diersoort. 
Hiertoe dienen middels 
uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld, die 
per vleessoort kunnen verschillen en 
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve druk voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en 
handhavingsinstanties.

van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld, en 
voor deze producten als ze in verwerkte 
levensmiddelen worden gebruikt. De 
specifieke oorsprongsvoorschriften zouden 
per vleessoort kunnen verschillen, naar 
gelang de kenmerken van de diersoort. 
Hiertoe dienen middels 
uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld, die 
per vleessoort kunnen verschillen en
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve druk voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en 
handhavingsinstanties.

Or. en

Motivering

Het is voor consumenten belangrijk te weten waar vlees vandaan komt, ook wanneer het in 
verwerkte levensmiddelen is gebruikt. Wanneer er geen oorsprongsvermelding wordt gegeven 
kan dat zeer misleidend zijn voor de consument, die wellicht aanneemt dat, omdat het 
verwerkte product afkomstig is van een bepaalde plaats, het vlees daar ook vandaan komt, 
terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Veel consumenten willen het dierenwelzijn 
bevorderen en zijn zich terdege bewust van de nadelige gevolgen voor het milieu van het 
vervoer van vlees over grote afstanden, en daarom moet deze informatie worden gegeven.

Amendement 122
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 

Standpunt van de Raad Amendement

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
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vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld. De 
specifieke oorsprongsvoorschriften 
zouden per vleessoort kunnen verschillen, 
naar gelang de kenmerken van de 
diersoort. Hiertoe dienen middels 
uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld, die 
per vleessoort kunnen verschillen en 
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve druk voor exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en 
handhavingsinstanties.

vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld. 
Hiertoe dienen middels 
uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld.

Or. it

Amendement 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 

Standpunt van de Raad Amendement

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld. De 
specifieke oorsprongsvoorschriften zouden 
per vleessoort kunnen verschillen, naar 

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Unie verplicht gesteld voor 
rundvlees en rundvleesproducten, wat bij 
consumenten verwachtingen heeft 
geschapen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat consumenten zeer 
veel belang hechten aan de oorsprong van 
vlees. Ook andere vleessoorten, zoals 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees 
van gevogelte worden algemeen 
geconsumeerd in de Unie, en daarom moet 
een oorsprongsvermelding ook voor deze 
producten verplicht worden gesteld, en 
voor deze producten als ze in verwerkte 
levensmiddelen worden gebruikt. Voor 
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gelang de kenmerken van de diersoort. 
Hiertoe dienen middels 
uitvoeringsbepalingen bindende 
voorschriften te worden vastgesteld, die 
per vleessoort kunnen verschillen en 
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve druk voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en 
handhavingsinstanties.

vlees en vlees van gevogelte mag als land 
of plaats van herkomst slechts dan een 
enkele plaats worden vermeld als de 
dieren in hetzelfde land of op dezelfde 
plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. 
In de andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht. De specifieke 
oorsprongsvoorschriften zouden per 
vleessoort kunnen verschillen, naar gelang 
de kenmerken van de diersoort. Hiertoe 
dienen middels uitvoeringsbepalingen 
bindende voorschriften te worden 
vastgesteld, die per vleessoort kunnen 
verschillen en waarin rekening wordt 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel 
en de administratieve druk voor 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en handhavingsinstanties.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

(33 bis) De consument koestert eveneens
hoge verwachtingen waar het gaat om de 
informatie omtrent het hoofdbestanddeel 
van levensmiddelen, vooral in het geval 
van levensmiddelen die één enkel 
ingrediënt bevatten en van ingrediënten 
die het belangrijkste gewichtsbestanddeel 
van het eindproduct uitmaken. Er is dus 
alle reden om te voorzien in een verplichte 
oorsprongsvermelding voor een ingrediënt 
dat 50 % of meer van het te bereiden 
levensmiddel uitmaakt.



PE460.950v01-00 16/171 AM\861438NL.doc

NL

De specifieke oorsprongsvoorschriften 
zouden per type ingrediënt kunnen 
verschillen, naar gelang de kenmerken 
ervan en het gebruik dat ervan wordt 
gemaakt. Er moeten 
uitvoeringsmaatregelen worden 
uitgevaardigd, rekening houdende met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
administratieve lasten voor de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de instanties die belast zijn met de 
toepassing van de wetgeving.

Or. fr

Amendement 125
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Standpunt van de Raad Amendement

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing16

, groenten en fruit17 , vis18 , rundvlees en 
rundvleesproducten19 en olijfolie20 .
Bekeken moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid.
Daarom moet de Commissie verzocht 
worden een verslag op te stellen over de 
volgende levensmiddelen: andere 
vleessoorten dan runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van 
gevogelte; melk; melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt;
onverwerkte levensmiddelen; producten 
met maar één ingrediënt en ingrediënten 
die meer dan 50% van een levensmiddel 
uitmaken. Aangezien melk één van de 
producten is waarvoor de 
oorsprongsvermelding als bijzonder 
belangrijk wordt aangemerkt, moet het 

Schrappen
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Commissieverslag over dit product zo 
spoedig mogelijk beschikbaar worden 
gesteld. Op basis van de conclusies van 
deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe 
sectorgeoriënteerde initiatieven 
presenteren.
__________________
20. Verordening (EG) nr. 1019/2002 van 
de Commissie van 13 juni 2002 
betreffende de handelsnormen voor 
olĳfolie (PB L 155 van 14.6.2002, blz. 27).

Or. nl

Justification

Voorkomen dient te worden dat verplichte oorsprong- en herkomstetikettering voor varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van gevogelte als een kwaliteitskenmerk geïnterpreteerd 
wordt. Idem voor melk, melk in zuivelproducten en onverwerkte levensmiddelen. Ongeacht in 
welke lidstaat de productie plaats heeft moeten voedingslevensmiddelen in de gehele EU van 
hoogwaardige kwaliteit zijn. Verplichte oorsprongsetikettering leidt tot extra administratieve 
lasten voor ondernemingen.

Amendement 126
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 

Standpunt van de Raad Amendement

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. Bekeken 
moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid.
Daarom moet de Commissie verzocht 
worden een verslag op te stellen over de 
volgende levensmiddelen: andere 
vleessoorten dan runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van 

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. De 
verplichte oorsprongsetikettering moet naar 
andere levensmiddelen worden uitgebreid, 
zoals: andere vleessoorten dan rundsvlees;
melk; melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt; onverwerkte 
levensmiddelen; producten met maar één 
ingrediënt; Aangezien melk één van de 
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gevogelte; melk; melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt; onverwerkte 
levensmiddelen; producten met maar één 
ingrediënt; ingrediënten die meer dan 
50% van een levensmiddel uitmaken.
Aangezien melk één van de producten is 
waarvoor de oorsprongsvermelding als 
bijzonder belangrijk wordt aangemerkt, 
moet het Commissieverslag over dit 
product zo spoedig mogelijk beschikbaar 
worden gesteld. Op basis van de conclusies 
van deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

producten is waarvoor de 
oorsprongsvermelding als bijzonder 
belangrijk wordt aangemerkt, moet het 
Commissieverslag over dit product zo 
spoedig mogelijk beschikbaar worden 
gesteld. Op basis van de conclusies van 
deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

Or. it

Amendement 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 

Standpunt van de Raad Amendement

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. Bekeken 
moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid. 
Daarom moet de Commissie verzocht 
worden een verslag op te stellen over de 
volgende levensmiddelen: andere 
vleessoorten dan runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van 
gevogelte; melk; melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt; onverwerkte 
levensmiddelen; en ingrediënten die meer 
dan 50% van een levensmiddel uitmaken.

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. Bekeken 
moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid. 
Daarom moet de Commissie verzocht 
worden een verslag op te stellen over de 
volgende levensmiddelen: andere 
vleessoorten dan runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van 
gevogelte; melk: melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt; en
onverwerkte levensmiddelen. Aangezien 
melk één van de producten is waarvoor de 
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Aangezien melk één van de producten is 
waarvoor de oorsprongsvermelding als 
bijzonder belangrijk wordt aangemerkt, 
moet het Commissieverslag over dit 
product zo spoedig mogelijk beschikbaar 
worden gesteld. Op basis van de conclusies 
van deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

oorsprongsvermelding als bijzonder 
belangrijk wordt aangemerkt, moet het 
Commissieverslag over dit product zo 
spoedig mogelijk beschikbaar worden 
gesteld. Op basis van de conclusies van 
deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

Or. fr

Amendement 128
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 

Standpunt van de Raad Amendement

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. Bekeken 
moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid. 
Daarom moet de Commissie verzocht 
worden een verslag op te stellen over de 
volgende levensmiddelen: andere 
vleessoorten dan runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van 
gevogelte; melk; melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt; vlees dat 
als ingrediënt wordt gebruikt; onverwerkte 
levensmiddelen; producten met maar één 
ingrediënt; ingrediënten die meer dan 50% 
van een levensmiddel uitmaken. Aangezien 
melk één van de producten is waarvoor de 
oorsprongsvermelding als bijzonder 
belangrijk wordt aangemerkt, moet het 
Commissieverslag over dit product zo 
spoedig mogelijk beschikbaar worden 

(34) Bindende oorsprongsvoorschriften 
zijn ontwikkeld op basis van verticale 
benaderingen, bijvoorbeeld voor honing, 
groenten en fruit, vis, rundvlees en 
rundvleesproducten en olijfolie. Bekeken 
moet worden of verplichte 
oorsprongsetikettering naar andere 
levensmiddelen kan worden uitgebreid. 
Daarom zijn met het oog op de 
bescherming van de consument, de 
bepalingen omtrent de oorsprong 
verplicht voor de volgende 
levensmiddelen: andere vleessoorten dan 
runds-, varkens-, schapen- en geitenvlees 
en vlees van gevogelte; melk; melk die als 
ingrediënt in zuivelproducten wordt 
gebruikt; vlees dat als ingrediënt wordt 
gebruikt; onverwerkte levensmiddelen; 
producten met maar één ingrediënt; 
ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken. Aangezien melk 
één van de producten is waarvoor de 
oorsprongsvermelding als bijzonder 
belangrijk wordt aangemerkt, moet het 
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gesteld. Op basis van de conclusies van 
deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

Commissieverslag over dit product zo 
spoedig mogelijk beschikbaar worden 
gesteld. Op basis van de conclusies van 
deze verslagen kan de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de 
toepasselijke Unie-voorschriften indienen 
of, waar nodig, nieuwe sectorgeoriënteerde 
initiatieven presenteren.

Or. it

Amendement 129
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 

Standpunt van de Raad Amendement

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

Schrappen

__________________
22. PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

Or. it
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Amendement 130
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 

Standpunt van de Raad Amendement

(42) Om de gemiddelde consument te 
bereiken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd, en gezien 
het huidige niveau van de kennis over 
voeding, moet de verstrekte 
voedingsinformatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Wanneer de 
voedingswaarde-informatie gedeeltelijk op 
de voorkant en gedeeltelijk op de 
achterkant van de verpakking staat, zou 
dat de consumenten in verwarring 
kunnen brengen. Daarom moet de 
voedingswaardedeclaratie in één 
gezichtsveld staan. Voorts kan bepaalde 
informatie op basis van vrijwilligheid 
bijvoorbeeld op de voorkant van de 
verpakking worden herhaald. Een vrije 
keuze van de informatie die kan worden 
herhaald, zou de consumenten in 
verwarring kunnen brengen. Daarom
moet duidelijk worden bepaald welke 
informatie kan worden herhaald, zodat de 
consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen.

(42) Om de gemiddelde consument te 
bereiken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd, en gezien 
het huidige niveau van de kennis over 
voeding, moet de verstrekte 
voedingsinformatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
consumenten informatie willen over vier 
belangrijke nutriënten (vetten, verzadigde 
vetzuren, suiker en zout) en de 
energetische waarde in het 
hoofdgezichtsveld of op de voorkant van 
de verpakking, omdat zij deze informatie 
nuttig vinden bij het nemen van 
koopbeslissingen. Daarom moet deze 
beperkte hoeveelheid voedingswaarde-
informatie verplicht zijn op de voorkant 
van de verpakking en vergezeld gaan van 
een verplichte volledigere 
voedingswaardedeclaratie op de 
achterkant van de verpakking.

Or. en

Amendement 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 

Standpunt van de Raad Amendement

(42) Om de gemiddelde consument te (42) Om de gemiddelde consument te 
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bereiken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd, en gezien 
het huidige niveau van de kennis over 
voeding, moet de verstrekte 
voedingsinformatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Wanneer de 
voedingswaarde-informatie gedeeltelijk op
de voorkant en gedeeltelijk op de
achterkant van de verpakking staat, zou dat 
de consumenten in verwarring kunnen 
brengen. Daarom moet de 
voedingswaardedeclaratie in één 
gezichtsveld staan. Voorts kan bepaalde 
informatie op basis van vrijwilligheid 
bijvoorbeeld op de voorkant van de 
verpakking worden herhaald. Een vrije 
keuze van de informatie die kan worden 
herhaald, zou de consumenten in 
verwarring kunnen brengen. Daarom 
moet duidelijk worden bepaald welke 
informatie kan worden herhaald, zodat de 
consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen.

bereiken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd, en gezien 
het huidige niveau van de kennis over 
voeding, moet de verstrekte 
voedingsinformatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. De 
belangrijkste elementen van de 
voedingswaarde-informatie moeten op de 
voorkant van de verpakking worden 
geplaatst, waarbij de volledige 
voedingswaarde-informatie op de 
achterkant van de verpakking wordt 
geplaatst. Dit waarborgt dat de 
consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen

Or. en

Motivering

Om het consumenten gemakkelijk te maken gelijksoortige producten met elkaar te vergelijken 
en goed geïnformeerd een besluit over een gezondere keus te nemen, moet de belangrijkste 
informatie duidelijk op de voorzijde van het productetiket worden vermeld.

Amendement 132
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 

Standpunt van de Raad Amendement

(43) Om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven ertoe aan te 
zetten de informatie van de 
voedingswaardedeclaratie voor 
levensmiddelen als alcoholhoudende 
dranken en niet-voorverpakte 

(43) Om exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven ertoe aan te 
zetten de informatie van de 
voedingswaardedeclaratie, b.v. voor niet-
voorverpakte levensmiddelen, die van een 
voedingswaardedeclaratie kunnen worden 
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levensmiddelen, die van een 
voedingswaardedeclaratie kunnen worden 
vrijgesteld, uit eigen beweging ter 
beschikking te stellen, moet de 
mogelijkheid worden geboden slechts een 
deel van die informatie ter beschikking te 
stellen. Wel moet duidelijk worden bepaald 
welke informatie vrijwillig kan worden 
vermeld, om te voorkomen dat de 
keuzevrijheid voor de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf aanleiding geeft tot 
misleidende situaties voor de consument.

vrijgesteld, uit eigen beweging ter 
beschikking te stellen, moet de 
mogelijkheid worden geboden slechts een 
deel van die informatie ter beschikking te 
stellen. Wel moet duidelijk worden bepaald 
welke informatie vrijwillig kan worden 
vermeld, om te voorkomen dat de 
keuzevrijheid voor de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf aanleiding geeft tot 
misleidende situaties voor de consument.

Or. en

Amendement 133
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 

Standpunt van de Raad Amendement

(44) In sommige lidstaten en organisaties 
in de levensmiddelensector zijn er 
recentelijk ontwikkelingen geweest inzake 
de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100 g/100 ml/portie, of de presentatie 
daarvan via grafische vormen of symbolen. 
Die nieuwe uitdrukkings- en 
presentatievormen voor de 
voedingswaardedeclaratie kunnen de 
consumenten helpen om de 
voedingswaardeclaratie beter te begrijpen. 
Er zijn echter onvoldoende gegevens in de 
gehele Unie beschikbaar over de wijze 
waarop de gemiddelde consument de 
alternatieve uitdrukkings- of 
presentatievormen van de informatie 
begrijpt en gebruikt. Daarom is het 
dienstig op basis van de in deze 
verordening vastgestelde criteria de 
ontwikkeling van verschillende 
uitdrukkings- en presentatievormen 
mogelijk te maken en de Commissie te 

(44) In sommige lidstaten en organisaties 
in de levensmiddelensector zijn er 
recentelijk ontwikkelingen geweest inzake 
de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100 g/100 ml/portie, of de presentatie 
daarvan via grafische vormen of symbolen. 
Die nieuwe uitdrukkings- en 
presentatievormen voor de 
voedingswaardedeclaratie kunnen de 
consumenten helpen om de 
voedingswaardeclaratie beter te begrijpen. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat een 
vereenvoudigd etiketteringssysteem met 
kleurencodes voor een gemakkelijkere en 
snellere interpretatie van de 
voedingswaarde-informatie de beste optie 
is en de optie die de consumenten 
verkiezen.
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verzoeken een verslag op te stellen over 
hun gebruik en hun gevolgen voor de 
interne markt, en over de vraag of het
wenselijk is ze verder te harmoniseren.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 33, lid 3.

Amendement 134
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 

Standpunt van de Raad Amendement

(50) Wat betreft aangelegenheden die 
specifiek door deze verordening worden 
geharmoniseerd, mogen de lidstaten 
uitsluitend nationale bepalingen vaststellen 
die volgens het recht van de Unie 
toegestaan zijn. Deze verordening belet de 
lidstaten niet nationale bepalingen vast te 
stellen met betrekking tot aangelegenheden 
die niet specifiek in de verordening worden 
geharmoniseerd.

(50) Wat betreft aangelegenheden die 
specifiek door deze verordening worden 
geharmoniseerd, mogen de lidstaten 
uitsluitend nationale bepalingen vaststellen 
die volgens het recht van de Unie 
toegestaan zijn. Deze verordening belet de 
lidstaten niet nationale bepalingen vast te 
stellen met betrekking tot aangelegenheden 
die niet specifiek in de verordening worden 
geharmoniseerd, voorzover de lidstaten 
aantonen dat die maatregelen nodig zijn 
en zij bekendmaken wat zij van plan zijn 
te ondernemen, zodat gewaarborgd wordt 
dat die maatregelen zo weinig mogelijk 
beperkingen opleggen aan de handel.

Or. el

Amendement 135
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 

Standpunt van de Raad Amendement

(58) De Commissie dient de bevoegdheid (58) De bevoegdheid om conform 
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te krijgen om conform artikel 290 VWEU 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot onder meer de 
beschikbaarheid van bepaalde verplichte 
vermeldingen via andere middelen dan de 
verpakking of het etiket, de 
levensmiddelen waarvoor geen lijst van 
ingrediënten hoeft te worden verstrekt, het 
opnieuw bezien van de lijst van stoffen en 
producten die allergieën of intoleranties 
veroorzaken en de lijst van nutriënten die 
op vrijwillige basis mogen worden 
meegedeeld. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij de voorbereiding 
advies inwint, onder meer van 
deskundigen.

artikel 290 VWEU gedelegeerde 
handelingen vast te stellen dient aan de 
Commissie te worden gedelegeerd met 
betrekking tot onder meer de 
beschikbaarheid van bepaalde verplichte 
vermeldingen via andere middelen dan de 
verpakking of het etiket, de 
levensmiddelen waarvoor geen lijst van 
ingrediënten hoeft te worden verstrekt, het 
opnieuw bezien van de lijst van stoffen en 
producten die allergieën of intoleranties 
veroorzaken en de lijst van nutriënten die 
op vrijwillige basis mogen worden 
meegedeeld. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij de voorbereiding 
advies inwint, onder meer van 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 136
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 

Standpunt van de Raad Amendement

(59) Om uniforme uitvoeringsvoorwaarden 
voor deze verordening te waarborgen, moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen met 
betrekking tot onder meer de 
uitdrukkingswijze van een of meer 
aanduidingen door middel van 
pictogrammen of symbolen in de plaats 
van woorden of getallen, de wijze waarop 
de datum van minimale houdbaarheid 
wordt vermeld, de wijze waarop het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 

(59) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend met betrekking tot onder meer de 
uitdrukkingswijze van een of meer 
aanduidingen door middel van 
pictogrammen of symbolen in de plaats 
van woorden of getallen, de wijze waarop 
de datum van minimale houdbaarheid 
wordt vermeld, de wijze waarop het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
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van vlees wordt vermeld, de 
nauwkeurigheid van de gedeclareerde 
waarden voor de 
voedingswaardedeclaratie, of de 
uitdrukking per portie of consumptie-
eenheid. Overeenkomstig artikel 291 
VWEU worden volgens de gewone 
wetgevingsprocedure bij verordening 
vooraf de voorschriften en algemene 
beginselen vastgelegd die van toepassing 
zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In afwachting van 
de vaststelling van die nieuwe verordening 
blijft Besluit 1999/468/EG van de Raad 
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden van toepassing, 
met uitzondering van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, die 
niet van toepassing is,

van vlees wordt vermeld, de 
nauwkeurigheid van de gedeclareerde 
waarden voor de 
voedingswaardedeclaratie, of de 
uitdrukking per portie of consumptie-
eenheid. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
voorschriften en algemene beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 137
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
in alle schakels van de voedselketen wier 
activiteiten de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten 
betreffen. Zij is van toepassing op alle voor 
de eindverbruiker bestemde 
levensmiddelen, inclusief door grote 
cateraars geleverde levensmiddelen, en op 
voor levering aan grote cateraars bestemde 
levensmiddelen.

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle schakels van de voedselketen wier 
activiteiten de verstrekking van 
voedselinformatie aan de eindverbruiker 
betreffen. Zij is van toepassing op alle 
voorverpakte levensmiddelen die voor 
afgifte aan de eindverbruiker bestemd zijn, 
en op voor levering aan grote cateraars 
bestemde levensmiddelen.
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Onverminderd het bepaalde in artikel 42 
is deze verordening niet van toepassing op 
levensmiddelen die rechtstreeks op de 
plaats van verkoop worden verpakt vóór 
de afgifte aan de eindverbruiker ten 
behoeve van onmiddellijke consumptie.
Cateringdiensten die worden geleverd 
door transportbedrijven, mogen alleen 
onder deze verordening vallen, als zij 
worden geleverd op routes tussen twee 
punten op het grondgebied van de Unie.

Or. en

Amendement 138
Renate Sommer

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

Standpunt van de Raad Amendement

(e bis) Om onder deze definitie te vallen, 
dient tenminste 50% van de betrokken 
werknemers die bij een dergelijke 
productie zijn betrokken te beschikken 
over een passende kwalificatie als 
omschreven in Richtlijn 2005/36/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 inzake de erkenning van 
beroepskwalificaties.

Or. en

Amendement 139
Oreste Rossi

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

Standpunt van de Raad Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 

g) "plaats van herkomst": de plaats, het 
land of de regio waar de 
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aanduiding afkomstig is en die niet het
"land van oorsprong" is, als bepaald 
overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 
26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad;

landbouwproducten of -ingrediënten 
geheel en al zijn verkregen als bedoeld in 
artikel 23, lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad;

Or. it

Motivering
Zie amendement 50 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling voorkomt dat producten verkocht worden als zijnde herkomstig uit het land 
waar zij "hun laatste, substantiële economisch verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals 
het toevoegen van een saus aan een product).

Amendement 141
Andres Perello Rodriguez

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

Standpunt van de Raad Amendement

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van 
een verpakking die uit één gezichtspunt 
kunnen worden gelezen, waarbij een snelle 
en gemakkelijke toegang tot de 

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van 
een verpakking die uit één gezichtspunt 
kunnen worden gelezen.
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etiketteringinformatie wordt geboden 
doordat de consumenten in staat zijn deze 
informatie te lezen zonder dat zij de 
verpakking hoeven te draaien;

Or. es

Motivering

Met het oog op de samenhang met door EP in eerste lezing voorgestelde amendement (52). 
De bewoordingen blijven na schrapping van tweede gedeelte voldoende duidelijk.

Amendement 142
Oreste Rossi

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

Standpunt van de Raad Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt of 
dat gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 
geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding 
vereist is;

Schrappen

Or. it

Motivering
Zie amendementen 56, 57 en 58 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 143
Marianne Thyssen

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

Standpunt van de Raad Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt of 

Schrappen
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dat gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 
geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding 
vereist is;

Or. nl

Justification

Definities van primaire, significante en kenmerkende ingrediënten van een levensmiddel zijn 
niet alleen overbodig en verwarrend maar staan haaks op de nagestreefde vereenvoudiging 
van de wetgeving. Positie van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 144
Andres Perello Rodriguez

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

Standpunt van de Raad Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt of 
dat gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 
geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding 
vereist is;

Schrappen

Or. es

Motivering

Een definitie voor primair ingrediënt is niet nodig. Wij staan vereenvoudiging voor omdat wij 
tegen invoering zijn van nieuwe termen en begrippen die de consument geen aanwijsbaar 
voordeel brengen.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter q bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

(q bis) "surrogaatlevensmiddel": 
levensmiddel dat op een ander 
levensmiddel lijkt en waarbij een 
ingrediënt dat gewoonlijk wordt gebruikt, 
geheel of gedeeltelijk wordt gemengd met 
of vervangen door een ander ingrediënt.

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 146
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt 
bezien of het nodig is na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften een overgangsperiode in te 
stellen, tijdens welke levensmiddelen die 
zijn voorzien van etiketten die niet aan de 
nieuwe voorschriften voldoen, in de handel 
mogen worden gebracht, en of het nodig is 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht, verkocht mogen blijven worden 
totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, een overgangsperiode 
ingesteld tijdens welke levensmiddelen die 
zijn voorzien van etiketten die niet aan de 
nieuwe voorschriften voldoen, in de handel 
mogen worden gebracht, en of het nodig is 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht, verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

Or. en

Motivering

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

Amendement 147
Theodoros Skylakakis

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

Standpunt van de Raad Amendement

ii) houdbaarheid, bewaring en veilig 
gebruik

ii) houdbaarheid, bewaring, eventuele 
voorschriften voor bewaring van het 
geopende product, en veilig gebruik;

Or.el

Amendement 148
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie en om de 
consumenten toe te laten doordachte 
keuzes te maken, wordt rekening gehouden 
met de wijdverbreide behoefte bij de 
meerderheid van de consumenten aan 
bepaalde informatie waaraan zij 
significante waarde hechten of met de 
algemeen aanvaarde voordelen daarvan 
voor de consument.

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie en om de 
consumenten toe te laten doordachte 
keuzes te maken, wordt rekening gehouden 
met de wijdverbreide behoefte bij de 
meerderheid van de consumenten aan 
bepaalde informatie waaraan zij 
significante waarde hechten of met de 
algemeen aanvaarde voordelen daarvan 
voor de consument. Ook worden de 
marginale kosten berekend die uit deze 
extra informatieverschaffing voortvloeien.

Or.el
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Amendement 149
Kartika Tamara Liotard

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

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) door via het etiket of afbeeldingen 
op de verpakking te suggereren dat sprake 
is van een bepaald product of ingrediënt, 
terwijl in feite sprake is van een 
surrogaatlevensmiddel of een vervanging 
van een ingrediënt dat gewoonlijk voor 
een product wordt gebruikt. In dergelijke
gevallen moet het product op de voorzijde 
van de verpakking de toevoeging 
"Surrogaat" of "geproduceerd met 
gebruikmaking van (vermelding van het 
vervangende product) in plaats van 
(vermelding van het vervangen product).
Het bepaalde levensmiddelenproduct 
waarbij sprake is van een 
surrogaatlevensmiddel of een vervanging 
wordt, indien mogelijk, op de plaats van 
verkoop van andere levensmiddelen 
gescheiden.

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 150
Kartika Tamara Liotard

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

Standpunt van de Raad Amendement

b ter) door bij vleesproducten te 
suggereren dat het om een natuurlijk 
gegroeid stuk vlees gaat, terwijl het 
product uit stukjes vlees is samengesteld. 
In dergelijke gevallen moet het product op 
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de zichtbare kant van de verpakking 
worden voorzien van de vermelding 
"gebonden vlees, samengesteld uit stukjes 
vlees".

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 151
Kartika Tamara Liotard

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) door via het etiket of afbeeldingen 
op de verpakking te suggereren dat sprake 
is van een bepaald product of ingrediënt, 
terwijl in feite sprake is van een 
surrogaatlevensmiddel of een vervanging 
van een ingrediënt dat gewoonlijk voor 
een product wordt gebruikt. In dergelijke 
gevallen moet op de verpakking duidelijk 
"surrogaat" of "geproduceerd met 
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gebruikmaking van (vermelding van het 
vervangende ingrediënt) in plaats van 
(vermelding van het vervangen 
ingrediënt)" worden vermeld;

Or.en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or.en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 154
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d 

Standpunt van de Raad Amendement

d) door in de beschrijving of afbeelding de 
aanwezigheid van een bepaald 
levensmiddel of ingrediënt te suggereren 
terwijl het in werkelijkheid een 
levensmiddel betreft waarin een van nature 
aanwezig bestanddeel of normaliter 
gebruikt ingrediënt is vervangen door een 
ander bestanddeel of een ander ingrediënt.

d) door met de benaming, de aanblik, de 
beschrijving of de afbeelding de 
aanwezigheid van een bepaald 
levensmiddel of ingrediënt te suggereren 
terwijl het in werkelijkheid een 
levensmiddel betreft waarin een van nature 
aanwezig bestanddeel of normaliter 
gebruikt ingrediënt is vervangen door een 
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ander bestanddeel of een ander ingrediënt.

Or.it

Amendement 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 

Standpunt van de Raad Amendement

6. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte
levensmiddelen die bestemd zijn voor de 
eindverbruiker of voor levering aan 
grootcateraars, wordt doorgegeven aan de 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
de die het levensmiddel ontvangt, om hem 
zo nodig in staat te stellen verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

6. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen beschikbaar wordt 
gemaakt voor de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die het 
levensmiddel doorverkoopt of verwerkt, 
zodat deze, indien hem dat wordt 
gevraagd, in staat is om de verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Or.en

Motivering

Amendement 88 uit de eerste lezing van het EP.

Amendement 156
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or.nl

Justification

Voor micro-ondernemingen die ambachtelijk werken, moeten vrijstellingen worden verleend.
Dit was ook de positie van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Standpunt van de Raad Amendement

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

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

Or.en

Motivering
Herstelt het standpunt van het Parlement (amendement 95) in eerste lezing.

Amendement 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Standpunt van de Raad Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde

h) de naam of handelsnaam of een 
geregistreerd handelsmerk en het adres 
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exploitant van een levensmiddelenbedrijf; van de in de Unie gevestigde fabrikant of 
de verpakker, en voor uit derde landen 
afkomstige producten de verkoper/ de 
importeur of eventueel de exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf onder wiens 
naam of handelsnaam het levensmiddel 
op de markt wordt gebracht.

Or.en

Amendement 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Standpunt van de Raad Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst overeenkomstig artikel 25;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst voor de volgende producten:
- vlees,
- gevogelte;
- zuivelproducten;
- verse groenten en vers fruit;
- andere uit één enkel ingrediënt 
bestaande producten; en vlees en vlees 
van gevogelte wanneer het als ingrediënt 
in verwerkte levensmiddelen wordt 
gebruikt.
Voor vlees en pluimvee mag als land van 
oorsprong of plaats van herkomst slechts 
dan een enkele plaats worden vermeld als 
de dieren in hetzelfde land of op dezelfde 
plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. 
In de andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
Indien het om bepaalde redenen niet
praktisch is het land van herkomst op het 
etiket te vermelden, kan in plaats daarvan 
onderstaande opmerking worden 
gemaakt:
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"van niet-gespecificeerde herkomst"
Voor alle andere levensmiddelen, het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 
en 4, en artikel 35, lid 5;

Or.en

Amendement 160
Kartika Tamara Liotard

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

Standpunt van de Raad Amendement

k) voor dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: 
het effectieve alcoholvolumegehalte;

k) voor dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: 
het effectieve alcoholvolumegehalte, de 
energetische waarde en het suikergehalte;

Or.en

Motivering

Herindiening van amendement 312 uit eerste lezing.

Amendement 161
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 
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Standpunt van de Raad Amendement

2. Teneinde voor specifieke typen of 
categorieën levensmiddelen 
consumenteninformatie te garanderen en 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang, wetenschappelijke 
ontwikkelingen, de bescherming van de 
gezondheid van de consument of het veilig 
gebruik van een levensmiddel, kan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 49 en 
onder de in de artikelen 50, 51 en 52 
gestelde voorwaarden, bijlage III door 
middel van gedelegeerde handelingen 
wijzigen.

2. Teneinde voor specifieke typen of 
categorieën levensmiddelen 
consumenteninformatie te garanderen en 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang, wetenschappelijke 
ontwikkelingen, de bescherming van de 
gezondheid van de consument of het veilig 
gebruik van een levensmiddel, kan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 49 
bijlage III door middel van gedelegeerde 
handelingen wijzigen.

Indien daarvoor dwingende urgente 
redenen zijn, is de in artikel 52 bedoelde 
procedure ook van toepassing op 
gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld.

Or.en

Amendement 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
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etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

etiket worden aangebracht. Tevens moet 
rekening worden gehouden met andere 
criteria dan lettergrootte, zoals lettersoort, 
contrast tussen gedrukte tekst en 
achtergrond en letter- en regelafstand.

Or.en

Motivering

Deze tekst is naar het oordeel van de indieners een compromis tussen het EP en de Raad op 
het punt van de leesbaarheid. In eerste lezing nam het EP amendement 334 aan (dat niet 
voorzag in een verplichte lettergrootte, maar 'richtsnoeren' voor leesbaarheidscriteria 
voorstelde, zoals 'lettersoort, contrast tussen gedrukte tekst en achtergrond en letter- en 
regelafstand'), terwijl de tekst van de Raad een verplichte minimale lettergrootte van 1,2 mm 
voorstelt. Leesbaarheid wordt bepaald door een aantal factoren, zoals layout, kleur en 
contrast, letterafstand plus lettersoort, en is niet uitsluitend afhankelijk van de lettergrootte.

Amendement 163
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt zodanig dat duidelijke 
leesbaarheid gewaarborgd is.

(Bij goedkeuring van dit amendement 
moeten artikel 13, lid 3, en bijlage IV 
worden geschrapt.)
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Or.it

Motivering
Zie amendement 334 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. Tevens moet 
rekening worden gehouden met andere 
criteria dan lettergrootte, zoals lettersoort, 
contrast tussen gedrukte tekst en 
achtergrond en letter- en regelafstand.

Or.en

Amendement 165
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
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artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond. 

artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 0,9 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

Or.en

Amendement 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de
achtergrond.

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen zodanig op de verpakking of 
op het etiket afgedrukt dat ze duidelijk 
leesbaar zijn. Er moet rekening worden 
gehouden met criteria zoals lettergrootte, 
lettersoort, contrast tussen gedrukte tekst 
en achtergrond en letter- en regelafstand.

Or.en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.
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Amendement 167
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. Tevens moet 
rekening worden gehouden met andere 
criteria dan lettergrootte, zoals lettersoort, 
contrast tussen gedrukte tekst en 
achtergrond en letter- en regelafstand.

Or.en

Motivering

Leesbaarheid wordt bepaald door een aantal factoren, zoals layout, kleur en contrast, 
letterafstand plus lettersoort, en is niet uitsluitend afhankelijk van de lettergrootte. Indieners 
vragen het Europees Parlement deze 'holistische' benadering te blijven steunen (zie lid 2).

Amendement 168
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
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bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. De verplichte 
vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat er een duidelijk contrast 
is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht. Tevens moet 
rekening worden gehouden met andere 
criteria dan lettergrootte, zoals lettersoort, 
contrast tussen gedrukte tekst en 
achtergrond en letter- en regelafstand.

Or.en

Amendement 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht.

2. Onverminderd de specifieke bepalingen 
van de Unie die van toepassing zijn op 
bijzondere levensmiddelen, wat de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), 
bedoelde vereisten betreft, worden de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen op de verpakking of op het 
etiket afgedrukt met een lettergrootte met 
een x-hoogte als omschreven in bijlage IV 
van 1 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht.

Or.fr

Amendement 170
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Lid 2 van dit artikel is niet van 
toepassing op voedingssupplementen zoals 
omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
10 juni 2002 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voedingssupplementen.

Or.en

Amendement 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or.fr

Motivering

Voormalig amendement 111. Een verplichte minimale lettergrootte is niet mogelijk bij 
bijzondere producten (bijvoorbeeld de potjes babyvoeding) of alleen door vergroting van de 
kleine verpakkingen voor direct gebruik. vergroting van de inhoud of de grootte van de 
aangeboden portie bergt het gevaar in zich dat de niet gegeten rest van het product verkeerd 
of te lang wordt bewaard met alle risico’s van dien voor de kwetsbare doelgroep.
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Amendement 172
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm 
(x-hoogte) voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 60 cm2 bedraagt.

Schrappen

Or.it

Motivering

Vloeit voort uit amendement op art. 13, lid 2.

Amendement 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte (x-hoogte) geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste bedrukbare oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt.

Or. en

Motivering

Deze tekst is naar het oordeel van de indieners een redelijk compromis tussen het EP en de 
Raad op het punt van de leesbaarheid. In eerste lezing nam het EP amendement 334 aan (dat 
niet voorzag in een verplichte lettergrootte), terwijl de tekst van de Raad een verplichte 
minimale lettergrootte van 1,2 mm voorstelt, gereduceerd tot 0,9 mm voor kleine 
verpakkingen tot 60 cm2. Een uitzondering voor kleine verpakkingen met een grootst 
bedrukbaar oppervlak van minder dan 80 cm2 ligt in het verlengde van het standpunt van het 
Parlement in eerste lezing t.a.v. amendement 125, dat een uitzondering op een aantal 
verplichte bijzonderheden bevatte voor verpakkingen met een grootst bedrukbaar oppervlak 
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van minder dan 80 cm2.

Amendement 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte (x-hoogte) geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste bedrukbare oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt.

Or. en

Amendement 175
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte (x-hoogte) geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste bedrukbare oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt.

Or. en

Motivering

Wijzigingen in lid 3 ter vergemakkelijking van het maken van een uitzondering voor kleine 
verpakkingen met een grootst bedrukbaar oppervlak van minder dan 80 cm2 (ligt in het 
verlengde van het standpunt van het Parlement in eerste lezing).
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Amendement 176
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm
(x-hoogte) voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde x-hoogte geldt niet
voor verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 80 cm2 bedraagt.

Or. en

Amendement 177
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde x-hoogte geldt niet
voor verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 60 cm2 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Bepalingen over lettergrootten moeten in de praktijk toepasbaar zijn en mogen er niet toe 
leiden dat de verpakkingsgrootte toeneemt, ten koste van milieudoelstellingen. Een 
progressief toenemende minimum lettergrootte, afhankelijk van de omvang van de 
verpakking, zou ervoor zorgen dat de informatie leesbaar is en ook op kleine verpakkingen 
toepasbaar.

Amendement 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 
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Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm 
(x-hoogte) voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 60 cm2 bedraagt.

De in lid 2 bedoelde x-hoogte geldt niet 
voor verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 25 cm2 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Bepalingen over lettergrootten moeten in de praktijk toepasbaar zijn en mogen er niet toe 
leiden dat de verpakkingsgrootte toeneemt, ten koste van milieudoelstellingen. Een 
progressief toenemende minimum lettergrootte, afhankelijk van de omvang van de 
verpakking, zou ervoor zorgen dat de informatie leesbaar is en ook op kleine verpakkingen 
toepasbaar.

Amendement 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte (x-hoogte) geldt niet voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste bedrukbare oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt.

Or. fr

Motivering

Als dan met een minimale lettergrootte moet worden ingestemd, dan moet het formaat van 
1mm worden aangehouden om geen al te grote letters voor te schrijven want dat zou ten koste 
van de marktdeelnemers gaan en voor de consument geen meerwaarde betekenen. Dit 
formaat van 1mm is voldoende leesbaar en het iso ok nodig om kleinere verpakkingen te 
ontzien.
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Amendement 180
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
60 cm2 bedraagt.

3. De in lid 2 bedoelde minimale 
lettergrootte bedraagt minstens 0,9 mm (x-
hoogte) voor verpakkingen of recipiënten 
waarvan het grootste oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt.

Or. en

Amendement 181
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. Lid 2 van dit artikel is niet van 
toepassing op voedingssupplementen zoals 
omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
10 juni 2002 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voedingssupplementen, 
mits de informatie op de verpakking 
duidelijk leesbaar is.

Or. en

Amendement 182
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 
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Standpunt van de Raad Amendement

4. Met het oog op een uniforme 
toepassing van lid 2 van dit artikel kan de 
Commissie overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure van artikel 46, 
lid 2, uitvoeringsbepalingen vaststellen 
over het contrast tussen de gedrukte tekst 
en de achtergrond.

Schrappen

Or. it

Amendement 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Met het oog op een uniforme 
toepassing van lid 2 van dit artikel kan de 
Commissie overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure van artikel 46, 
lid 2, uitvoeringsbepalingen vaststellen 
over het contrast tussen de gedrukte tekst 
en de achtergrond.

Schrappen

Or. en

Amendement 184
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening kan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 49 en 
onder de in de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, door middel van 

Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening kan de 
Commissie, tezamen met belanghebbende 
partijen, overeenkomstig artikel 49 en 
onder de in de artikelen 50 en 51 gestelde 
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gedelegeerde handelingen 
leesbaarheidscriteria vaststellen ter
aanvulling op de criteria van lid 2 van dit 
artikel.

voorwaarden, door middel van 
gedelegeerde handelingen richtsnoeren 
uitvaardigen met betrekking tot criteria in 
verband met de leesbaarheid als bedoeld 
in lid 2 van dit artikel.

Or. it

Amendement 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening kan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 49 en 
onder de in de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, door middel van 
gedelegeerde handelingen 
leesbaarheidscriteria vaststellen ter 
aanvulling op de criteria van lid 2 van dit 
artikel.

Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening kan de 
Commissie in samenwerking met de 
betrokken belanghebbenden, waaronder 
consumentenorganisaties, overeenkomstig 
artikel 49 en onder de in de artikelen 50 
en 51 gestelde voorwaarden, door middel 
van gedelegeerde handelingen 
leesbaarheidscriteria vaststellen ter 
aanvulling op de criteria van lid 2 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 186
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Met hetzelfde oogmerk als het in de eerste 
alinea genoemde kan de Commissie, 
overeenkomstig artikel 49 en onder de in 
de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, door middel van 
gedelegeerde handelingen, de 

Schrappen
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voorschriften uit hoofde van lid 6 van dit 
artikel voor specifieke typen of 
categorieën van levensmiddelen 
verruimen tot aanvullende verplichte 
vermeldingen.

Or. it

Amendement 187
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 

Standpunt van de Raad Amendement

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

6. De in artikel 9, lid 1, onder a), e), f) 
en k), bedoelde vermeldingen alsook de in 
artikel 29, lid 3, bedoelde bijzonderheden 
staan in hetzelfde gezichtsveld.

Or. en

Amendement 188
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 

Standpunt van de Raad 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 Unie behoren.

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de 
handel wordt gebracht, 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 lidstaat in kwestie behoren.

Or. en
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Amendement 189
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. it

Motivering
Zie amendement 124 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 190
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en

Amendement 191
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 
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Standpunt van de Raad Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 80 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f), 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. en

Motivering

Het grootste bedrukbare oppervlak is het enige grootste oppervlak van de verpakking waarop 
bedrukking technisch mogelijk is. In het geval van etiketten is het grootste bedrukbare 
oppervlak het grootste etiket dat voor de individuele verpakkingen beschikbaar is. Wanneer 
het enige grootste bedrukbare oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt en de ruimte niet 
toereikend is voor de aanbevolen letterhoogte (x-hoogte), moet er meer de nadruk worden 
gelegd op punten als kleur en contrast van de tekst, keuze van de letter, d.w.z. makkelijk 
leesbare (schreefloze) letters, gebruik van vette en cursieve tekst waar van toepassing, de 
layout van de tekst, beknoptheid en helderheid van de boodschap.

Amendement 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 19 en 
artikel 29, lid 1, op de in dit lid bedoelde 
producten, waarin voor bepaalde
categorieën van dranken wordt bekeken of 
zij moeten worden vrijgesteld van, met 
name, de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt met redenen 

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 19 en 
artikel 29, lid 1, op de in dit lid bedoelde 
producten, waarin wordt bekeken of er 
enige categorieën alcoholhoudende 
dranken zijn die moeten worden 
vrijgesteld van, met name, de verplichting 
om informatie te verstrekken over de 
energetische waarde; die vrijstelling wordt 
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omkleed, met inachtneming van de 
noodzakelijke samenhang met ander beleid 
van de Unie op dit gebied.

met redenen omkleed, met inachtneming 
van de noodzakelijke samenhang met ander 
beleid van de Unie op dit gebied.

__________________ __________________
36 * PB:   vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze Verordening.

36 *PB:   twee jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening.

Or. en

Amendement 193
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 19 en 
artikel 29, lid 1, op de in dit lid bedoelde 
producten, waarin voor bepaalde 
categorieën van dranken wordt bekeken of 
zij moeten worden vrijgesteld van, met 
name, de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt met redenen 
omkleed, met inachtneming van de 
noodzakelijke samenhang met ander beleid 
van de Unie op dit gebied.

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 19 en 
artikel 29, lid 1, op de in dit lid bedoelde 
producten, waarin wordt bekeken of 
alcoholhoudende dranken moeten worden 
vrijgesteld van, met name, de verplichting 
om informatie te verstrekken over de 
energetische waarde; die vrijstelling wordt 
met redenen omkleed, met inachtneming 
van de noodzakelijke samenhang met ander 
beleid van de Unie op dit gebied.

Or. en

Motivering

Er is geen rechtvaardiging voor om diverse categorieën alcoholhoudende dranken 
verschillend te behandelen, of het nu voor de vermelding op het etiket van de ingrediënten en 
voedingswaarde is, of voor de vermelding van de energetische waarde. Alle aspecten moeten 
in het verslag van de Commissie binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening worden bekeken. Terwijl de door de Raad voorgestelde invoering van de 
mogelijkheid van een verschillende behandeling nieuw is, besloot het Parlement in eerste 
lezing dat er geen discriminatie mag zijn tussen diverse categorieën alcoholhoudende 
dranken.
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Amendement 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 19 en 
artikel 29, lid 1, op de in dit lid bedoelde 
producten, waarin voor bepaalde 
categorieën van dranken wordt bekeken of 
zij moeten worden vrijgesteld van, met 
name, de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt met redenen 
omkleed, met inachtneming van de 
noodzakelijke samenhang met ander beleid 
van de Unie op dit gebied.

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op waarin wordt bekeken of er enige 
categorieën alcoholhoudende dranken 
zijn die moeten worden vrijgesteld van, 
met name, de verplichting om informatie te 
verstrekken over de energetische waarde; 
die vrijstelling wordt met redenen 
omkleed, met inachtneming van de 
noodzakelijke samenhang met ander beleid 
van de Unie op dit gebied.

__________________ __________________
36 *PB:   vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze Verordening.

36 *PB:  twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze Verordening.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht een compromis tussen Raad en Parlement te bereiken. 
Een verslag over de vraag of alcoholhoudende dranken wel of niet onder de etiketteringseisen 
moeten vallen kan ook worden opgesteld zonder te wachten op de toepassing van specifieke 
eisen op andere producten.

Amendement 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis – alinea 3 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan dit verslag vergezeld 
doen gaan van een wetgevingsvoorstel tot 
vaststelling van de voorschriften 
betreffende een lijst van ingrediënten of 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 

De Commissie doet dit verslag vergezeld
gaan van een wetgevingsvoorstel, indien 
van toepassing, tot vaststelling van de 
voorschriften betreffende een lijst van 
ingrediënten of een verplichte 
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voor deze producten. voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten.

Or. en

Amendement 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. Indien een product nanomateriaal 
bevat, moet dit in de lijst met bestanddelen 
ondubbelzinnig worden vermeld met de 
toevoeging "nano".

Or. en

Motivering

Amendement 130 uit de eerste lezing van het EP.

Amendement 197
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Om recht te doen aan het belang voor de 
consument van een lijst van ingrediënten 
voor specifieke typen of categorieën 
levensmiddelen, kan de Commissie, in 
uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig 
artikel 49 en onder de in de artikelen 50 
en 51 gestelde voorwaarden, door middel 
van gedelegeerde handelingen de in lid 1 
van dit artikel bedoelde lijst aanvullen, op 
voorwaarde dat weglatingen er niet toe 
leiden dat eindverbruikers of grote 
cateraars op inadequate wijze worden 

2. Om recht te doen aan het belang voor de 
consument van een lijst van ingrediënten 
voor specifieke typen of categorieën 
levensmiddelen, kan de Commissie, in 
uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig 
artikel 49, door middel van gedelegeerde 
handelingen de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde lijst aanvullen, op voorwaarde dat 
weglatingen er niet toe leiden dat 
eindverbruikers of grote cateraars op 
inadequate wijze worden geïnformeerd.
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geïnformeerd.

Or. en

Amendement 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 3 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer verschillende stoffen of 
technische hulpstoffen van een 
levensmiddel afkomstig zijn van een in 
bijlage II vermelde stof of product, wordt 
zulks voor elk van die stoffen of 
technische hulpstoffen verduidelijkt op 
het etiket.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling in de door de Raad opgestelde vorm is problematisch omdat deze eis, 
afhankelijk van het soort product, tot een zeer lange ingrediëntenlijst zal leiden met een 
herhaling van allergenen, vooral wanneer een product additieven en ingrediënten bevat die 
van dezelfde allergene stof afkomstig zijn.

Amendement 199
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 3 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer verschillende stoffen of 
technische hulpstoffen van een 
levensmiddel afkomstig zijn van een in 
bijlage II vermelde stof of product, wordt 
zulks voor elk van die stoffen of 
technische hulpstoffen verduidelijkt op 
het etiket.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is welbekend dat de consument er voordeel bij heeft als er nauwkeurige informatie wordt 
gegeven over allergene stoffen in levensmiddelen. Als echter wordt verlangd dat het allergene 
ingrediënt moet worden vermeld voor elk ingrediënt in het product als de aanwezigheid van 
de allergene stof al is aangegeven, dan houdt dat in dat de bestaande eisen worden 
uitgebreid. Deze maatregel leidt tot belasting van de industrie in de EU zonder een 
aanvullende bescherming aan allergische consumenten te bieden.

Amendement 200
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 3 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer verschillende stoffen of 
technische hulpstoffen van een 
levensmiddel afkomstig zijn van een in 
bijlage II vermelde stof of product, wordt
zulks voor elk van die stoffen of 
technische hulpstoffen verduidelijkt op 
het etiket.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorkomen van een lange lijst ingrediënten met een herhaling van allergenen, vooral 
wanneer een product additieven en ingrediënten bevat die van dezelfde allergene stof 
afkomstig zijn. Waarborgen dat de bepalingen over het vermelden van allergenen stroken met 
de bestaande wettelijke voorschriften inzake allergene stoffen.

Amendement 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 3 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer verschillende stoffen of Schrappen
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technische hulpstoffen van een 
levensmiddel afkomstig zijn van een in 
bijlage II vermelde stof of product, wordt 
zulks voor elk van die stoffen of 
technische hulpstoffen verduidelijkt op 
het etiket.

Or. en

Amendement 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 4 

Standpunt van de Raad Amendement

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer de 
benaming van het levensmiddel duidelijk 
verwijst naar de desbetreffende stof of het 
desbetreffende product.

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer:

a) de benaming van het levensmiddel 
duidelijk verwijst naar de desbetreffende 
stof of het desbetreffende product;

b) de in bijlage II vermelde ingrediënt 
waarvan een stof afkomstig is, reeds in de 
lijst van ingrediënten is opgenomen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling in de door de Raad opgestelde vorm is problematisch omdat deze eis, 
afhankelijk van het soort product, tot een zeer lange ingrediëntenlijst zal leiden met een 
herhaling van allergenen, vooral wanneer een product additieven en ingrediënten bevat die 
van dezelfde allergene stof afkomstig zijn.

Amendement 203
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 4 



AM\861438NL.doc 63/171 PE460.950v01-00

NL

Standpunt van de Raad Amendement

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer de 
benaming van het levensmiddel duidelijk 
verwijst naar de desbetreffende stof of het 
desbetreffende product.

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer:

a) de benaming van het levensmiddel 
duidelijk verwijst naar de desbetreffende 
stof of het desbetreffende product;

b) het in bijlage II vermelde ingrediënt 
waarvan een stof afkomstig is, reeds in de 
lijst van ingrediënten is opgenomen.

Or. en

Amendement 204
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis – alinea 4 

Standpunt van de Raad Amendement

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer de 
benaming van het levensmiddel duidelijk 
verwijst naar de desbetreffende stof of het 
desbetreffende product.

De in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen zijn niet vereist wanneer:

a) de benaming van het levensmiddel 
duidelijk verwijst naar de desbetreffende 
stof of het desbetreffende product;

b) de in bijlage II vermelde ingrediënt 
waarvan een stof afkomstig is, reeds in de 
lijst van ingrediënten is opgenomen.

Or. en

Motivering

Voorkomen van een lange lijst ingrediënten met een herhaling van allergenen, vooral 
wanneer een product additieven en ingrediënten bevat die van dezelfde allergene stof 
afkomstig zijn. Waarborgen dat de bepalingen over het vermelden van allergenen stroken met 
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de bestaande wettelijke voorschriften inzake allergene stoffen.

Amendement 205
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Teneinde de informatieverstrekking aan 
de consument te verbeteren en rekening te 
houden met de meest recente 
wetenschappelijke vooruitgang en 
technische kennis, wordt de lijst in 
bijlage II door de Commissie systematisch 
geëvalueerd en, zo nodig, overeenkomstig 
artikel 49 en onder de voorwaarden van de 
artikelen 50, 51 en 52 door middel van 
gedelegeerde handelingen bijgewerkt.

2. Teneinde de informatieverstrekking aan 
de consument te verbeteren en rekening te 
houden met de meest recente 
wetenschappelijke vooruitgang en 
technische kennis, wordt de lijst in 
bijlage II door de Commissie systematisch 
opnieuw bekeken en, zo nodig, 
overeenkomstig artikel 49 door middel van 
gedelegeerde handelingen bijgewerkt.

Indien daarvoor dwingende urgente 
redenen zijn, is de in artikel 52 bedoelde 
procedure ook van toepassing op 
gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 206
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) massa-eenheden en/of volume-
eenheden bij half vloeibare of stroperige 
producten;

Or. en
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Amendement 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) massa-eenheden en/of volume-
eenheden bij half vloeibare of stroperige 
producten;

Or. en

Motivering

Bij de huidige wetgeving voor maten en gewichten kunnen de lidstaten bepalen hoe de netto 
hoeveelheid van half vloeibare of stroperige producten in massa-eenheden en/of volume-
eenheden wordt uitgedrukt. Het is belangrijk dat de huidige soepelheid voor het aangeven van 
de netto hoeveelheid van half vloeibare of stroperige producten in massa-eenheden en/of 
volume-eenheden behouden blijft. 

Amendement 208
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) massa-eenheden en/of volume-
eenheden bij half vloeibare of stroperige 
producten;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de huidige soepelheid die de lidstaten hebben voor het aangeven van de 
netto hoeveelheid van half vloeibare of stroperige producten in massa-eenheden en/of 
volume-eenheden behouden blijft.
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Amendement 209
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat de consument 
voedselinformatie op het etiket beter 
begrijpt, kan de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen, in 
overeenstemming met artikel 49 en met 
inachtneming van de in de artikelen 50 
en 51 vermelde voorwaarden vaststellen 
dat de nettohoeveelheid van bepaalde nader 
gespecificeerde levensmiddelen anders 
wordt uitgedrukt dan op de in lid 1 van dit 
artikel vastgestelde wijze.

2. Om ervoor te zorgen dat de consument 
voedselinformatie op het etiket beter 
begrijpt, kan de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen, in 
overeenstemming met artikel 49 vaststellen 
dat de nettohoeveelheid van bepaalde nader 
gespecificeerde levensmiddelen anders 
wordt uitgedrukt dan op de in lid 1 van dit 
artikel vastgestelde wijze.

Or. en

Amendement 210
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Om te bewerkstelligen dat de wijze van 
aanduiding van de datum van minimale 
houdbaarheid, bedoeld in punt 1, onder c), 
van bijlage X, op uniforme wijze toegepast 
wordt, kan de Commissie volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, hiervoor 
uitvoeringsregels vaststellen.

3. Om te bewerkstelligen dat de wijze van 
aanduiding van de datum van minimale 
houdbaarheid, bedoeld in punt 1, onder c), 
van bijlage X, op uniforme wijze toegepast 
wordt, kan de Commissie volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
onderzoekprocedure, hiervoor 
uitvoeringshandelingen met 
uitvoeringsregels vaststellen.

Or. en
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Amendement 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Het vermelden van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst is 
verplicht:

2. Het vermelden van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst is 
verplicht:

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

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

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) for meat falling within the Combined 
Nomenclature ('CN') codes listed in 
Annex XI. Voor de toepassing van dit punt 
moeten uitvoeringsbepalingen als bedoeld 
in lid 6 worden vastgesteld.

b bis) voor zuivelproducten;
b ter) voor verse groenten en vers fruit;
b quarter) voor andere uit één enkel 
ingrediënt bestaande producten; en
b quinquies) voor vlees en vlees van 
gevogelte wanneer het als ingrediënt in 
verwerkte levensmiddelen wordt gebruikt.
Indien het om bepaalde redenen niet 
praktisch is het land van herkomst op het 
etiket te vermelden, kan in plaats daarvan 
onderstaande opmerking worden 
gemaakt: "van niet-gespecificeerde 
herkomst".

Or. en
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Amendement 212
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Het vermelden van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst is 
verplicht:

2. Het vermelden van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst is 
verplicht voor:

Or. it

Amendement 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Het vermelden van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst is 
verplicht:

2. Het vermelden van het land of de plaats 
van herkomst is verplicht:

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).

Amendement 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – visum 1 (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

- Indien het om bepaalde redenen niet 
praktisch is het land van oorsprong of de 
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plaats van herkomst van vlees, gevogelte 
en vis in verwerkte levensmiddelen op het 
etiket te vermelden, kan in plaats daarvan 
onderstaande opmerking worden 
gemaakt: "van niet-gespecificeerde 
herkomst".

Or. en

Motivering

Als een producent een aantal verschillende leveranciers kiest, is het soms niet mogelijk het 
land van oorsprong of de plaats van herkomst aan te geven.

Amendement 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

Voor vlees en vlees van gevogelte mag als 
land of plaats van herkomst slechts dan 
een enkele plaats worden vermeld als de 
dieren in hetzelfde land of op dezelfde 
plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. 
In de andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 216
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

Voor vlees en vlees van gevogelte mag als 
land of plaats van herkomst slechts dan 
een enkele plaats worden vermeld als de 
dieren in hetzelfde land of op dezelfde 
plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. 
In de andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
Indien het om bepaalde redenen niet 
praktisch is het land van herkomst op het 
etiket te vermelden, kan in plaats daarvan 
onderstaande opmerking worden 
gemaakt: "van niet-gespecificeerde 
herkomst".

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2 (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien het om bepaalde redenen niet 
praktisch is het land of de plaats van 
herkomst op het etiket te vermelden, kan 
in plaats daarvan onderstaande 
opmerking worden gemaakt: "van niet-
gespecificeerde herkomst".

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.
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Amendement 218
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

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

a) - vlees,

- gevogelte,
- melk en zuivelproducten,
- andere producten met maar één 
ingrediënt;
- vlees, gevogelte, vis voorzover gebruikt 
als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen.
Voor vlees en gevogelte kan voor de 
aanduiding van het land of de plaats van 
herkomst met een enkele plaats worden 
volstaan uitsluitend wanneer de dieren in 
datzelfde land of diezelfde plaats zijn 
geboren, geteeld en geslacht. In het 
andere geval moeten de verschillende 
plaatsen van geboorte, teelt respectievelijk 
slacht alle worden vermeld.
Voor alle andere levensmiddelen, moet 
het land of de plaats van herkomst worden 
vermeld indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land of de 
werkelijke plaats van herkomst van het 
levensmiddel, met name als de bij het 
levensmiddel gevoegde informatie of het
etiket in zijn geheel anders zou impliceren 
dat het levensmiddel een ander land of een 
andere plaats van herkomst heeft; in die 
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gevallen moet de vermelding voldoen aan 
het bepaalde in artikel 49, behoudens de 
in de artikelen 50 en 51 genoemde 
voorwaarden.

Or. it

Motivering
Zie amendementen 101 en 328 in het standpunt van het Parlement in 1e lezing.

Amendement 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).

Amendement 220
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 
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Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

Schrappen

Or. it

Amendement 221
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

Schrappen

Or. nl

Justification

Het verplicht vermelden van de plaats van herkomst of van het land van oorsprong van 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees van gevogelte zou onnodige administratieve lasten 
voor exploitanten veroorzaken. De huidige regels op het etiket welke voorzien dat de 
oorsprong vrijwillig kan worden vermeld, tenzij het ontbreken van de vermelding de 
consument ernstig zou misleiden met betrekking tot de werkelijke herkomst van het 
levensmiddel, moeten worden gehandhaafd .

Amendement 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 
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Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) voor alle vlees en gevogelte;

Or. en

Motivering

De bezorgdheid van consumenten over dierenwelzijn en milieu houdt verband met alle vlees, 
niet alleen met bepaalde categorieën vlees.

Amendement 223
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) - vlees,

- gevogelte;
- zuivelproducten;
- verse groenten en vers fruit;
- andere uit één enkel ingrediënt 
bestaande producten; en
- vlees en vlees van gevogelte wanneer het 
als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen wordt gebruikt.
Voor vlees en vlees van gevogelte mag als 
land of plaats van herkomst slechts dan 
een enkele plaats worden vermeld als de 
dieren in hetzelfde land of op dezelfde 
plaats zijn geboren, gehouden en geslacht.
In de andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 



AM\861438NL.doc 75/171 PE460.950v01-00

NL

waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
Indien het om bepaalde redenen niet 
praktisch is het land van herkomst op het 
etiket te vermelden, kan in plaats daarvan 
onderstaande opmerking worden 
gemaakt: "van niet-gespecificeerde 
herkomst".

Or. en

Motivering

Eerste lezing, amendement 101 en 328. 

Amendement 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX.

Or. fr

Amendement 225
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) voor alle vlees en gevogelte;
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Or. en

Amendement 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 6 worden vastgesteld.

b) voor vlees dat valt onder de codes van 
de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) 
van bijlage IX. Voor de toepassing van dit 
punt moeten uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in lid 5 worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) voor vlees, pluimvee en vis bij 
gebruik als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Het is voor consumenten belangrijk te weten waar vlees vandaan komt, ook wanneer het in 
verwerkte levensmiddelen is gebruikt. Wanneer er geen oorsprongsvermelding wordt gegeven 
kan dat zeer misleidend zijn voor de consument, die wellicht aanneemt dat, omdat het 
verwerkte product afkomstig is van een bepaalde plaats, het vlees daar ook vandaan komt, 
terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Veel consumenten willen het dierenwelzijn 
bevorderen en zijn zich terdege bewust van de nadelige gevolgen voor het milieu van het 
vervoer van vlees over grote afstanden, en daarom moet deze informatie worden gegeven.
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Amendement 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 bis – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) ingrediënten die meer dan 50% van 
een levensmiddel uitmaken.
Voor de toepassing van de punten b) en c) 
moeten uitvoeringsbepalingen als bedoeld 
in lid 6 worden vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Om de consument beter te informeren moet de oorsprongsvermelding voor ingrediënten die 
meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken, verplicht worden gesteld. Deze bepaling zou 
voor een beduidend aantal producten gelden, waaronder producten bestaande uit één enkel 
ingrediënt.

Amendement 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) voor zuivelproducten;

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b ter (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

b ter) voor verse groenten en vers fruit;

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing..

Amendement 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b quater (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b quater) voor andere uit één enkel 
ingrediënt bestaande producten;

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b quinquies (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b quinquies) voor vlees, pluimvee en vis 
bij gebruik als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.
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Amendement 233
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) voor zuivelproducten;

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 234
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b ter (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b ter) voor verse groenten en vers fruit;

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 235
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b quater (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b quarter) voor andere uit één enkel 
ingrediënt bestaande producten; en
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Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 236
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b quinquies (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b quinquies) voor vlees, pluimvee en vis 
bij gebruik als ingrediënt in verwerkte 
levensmiddelen.

Or. en

Amendement 237
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) zo lang deze eis de bestaande 
praktijken voor de productie, het op de 
markt brengen en uitvoeren van voedsel 
niet onnodig in gevaar brengt; vooral 
waar het gaat om grensoverschrijdende 
handel tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 238
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 
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Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld; 
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.
Voor de toepassing van dit lid moeten 
uitvoeringsbepalingen als bedoeld in lid 6 
worden vastgesteld.

Or. it

Amendement 239
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld;
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.
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Voor de toepassing van dit lid moeten 
uitvoeringsbepalingen als bedoeld in lid 6 
worden vastgesteld.

Or. nl

Justification

In bepaalde gevallen is het niet altijd mogelijk om een land van oorsprong aan te geven 
omdat de nutriënteninhoud uit verschillende landen afkomstig is en dagelijks kan wisselen. De 
bestaande regels voorzien dat de oorsprong vrijwillig kan worden vermeld, tenzij het 
ontbreken van de vermelding de consument ernstig zou misleiden met betrekking tot de 
werkelijke herkomst van het levensmiddel.

Amendement 240
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld; 
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.
Voor de toepassing van dit lid moeten 
uitvoeringsbepalingen als bedoeld in lid 6 
worden vastgesteld.

Or. es
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Amendement 241
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld; 
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in eerste lezing door het Parlement aangenomen (amendement 172). Het is 
niet aangetoond dat het noodzakelijk is de eisen voor de vermelding van oorsprong of 
herkomst voor primaire ingrediënten uit te breiden, en invoering van die eis zou exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven voor veel moeilijk oplosbare problemen plaatsen. 

Amendement 242
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
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de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld; 
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in eerste lezing door het Parlement aangenomen (amendement 172). Het is 
niet aangetoond dat het noodzakelijk is de eisen voor de vermelding van oorsprong of 
herkomst voor primaire ingrediënten uit te breiden, dit zou onpraktisch zijn voor exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en het zou slecht zijn voor het streven naar vereenvoudiging, 
duidelijkheid en een consequente lijn.

Amendement 243
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of 
dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

Schrappen

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld; 
of
b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.

Or. en
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Amendement 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer het land van oorsprong of de
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde 
is als voor het primaire ingrediënt ervan:

Wanneer het land of plaats van herkomst 
van een levensmiddel vermeld wordt en 
niet hetzelfde of dezelfde is als voor het 
primaire ingrediënt ervan:

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).

Amendement 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) wordt tevens het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het betreffende 
primaire ingrediënt vermeld; of

a) wordt tevens het land of de plaats van 
herkomst van het betreffende primaire 
ingrediënt vermeld; of

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).
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Amendement 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

a bis) De naam of het adres van de 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
op het etiket kan niet volstaan als 
vermelding van het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van het betrokken 
levensmiddel;

Or. fr

Amendement 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) wordt vermeld dat het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
het primaire ingrediënt verschilt van die 
van het levensmiddel.

b) wordt vermeld dat het land of de plaats 
van herkomst van het primaire ingrediënt 
verschilt van die van het levensmiddel.

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).

Amendement 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 bis – alinea 2 
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Standpunt van de Raad Amendement

Voor de toepassing van dit lid moeten 
uitvoeringsbepalingen als bedoeld in lid 6 
worden vastgesteld.

Voor de toepassing van dit lid moeten 
uitvoeringsbepalingen als bedoeld in lid 5 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 249
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. De Commissie dient binnen een periode 
van vijf jaar na de datum waarop lid 2, 
onder b), van toepassing wordt bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in waarin de verplichte 
vermelding van het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst voor de in dat 
punt bedoelde producten wordt 
geëvalueerd.

Schrappen

Or. it

Amendement 250
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. De Commissie dient binnen een periode 
van vijf jaar na de datum waarop lid 2, 
onder b), van toepassing wordt bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in waarin de verplichte 
vermelding van het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst voor de in dat 

Schrappen



PE460.950v01-00 88/171 AM\861438NL.doc

NL

punt bedoelde producten wordt 
geëvalueerd.

Or. nl

Justification

De huidige regels op het etiket welke voorzien dat de oorsprong vrijwillig kan worden 
vermeld, tenzij het ontbreken van de vermelding de consument ernstig zou misleiden met 
betrekking tot de werkelijke herkomst van het levensmiddel, moeten worden gehandhaafd.

Amendement 251
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 

Standpunt van de Raad Amendement

5. De Commissie dient uiterlijk … bij het 
Europees Parlement en de Raad verslagen 
in betreffende de verplichte vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst voor:

Schrappen

a) soorten vlees andere dan rundsvlees en 
de in lid 2, onder b), bedoelde 
vleessoorten;
b) melk;
c) melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt;
d) vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt;
e) onverwerkte levensmiddelen;
f) producten met maar één ingrediënt;
g) ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken.
In deze verslagen wordt rekening 
gehouden met het feit dat de consument 
moet worden geïnformeerd, alsook met de 
haalbaarheid van de in alinea 1 bedoelde 
verplichte vermelding en een kosten-
batenanalyse van de invoering van 
dergelijke maatregelen, inclusief de 
juridische gevolgen voor de interne markt 
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en de gevolgen ervan voor de 
internationale handel.
De Commissie kan deze verslagen 
vergezeld doen gaan van voorstellen tot 
wijziging van de betreffende wetgeving 
van de Unie.
__________________
39. *PB: drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. it

Amendement 252
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. De Commissie dient uiterlijk …39 bij 
het Europees Parlement en de Raad 
verslagen in betreffende de verplichte 
vermelding van het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst voor:

Schrappen

a) soorten vlees andere dan rundsvlees en 
de in lid 2, onder b), bedoelde 
vleessoorten;
b) melk;
c) melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt;
d) vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt;
e) onverwerkte levensmiddelen;
f) producten met maar één ingrediënt;
g) ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken.
In deze verslagen wordt rekening 
gehouden met het feit dat de consument 
moet worden geïnformeerd, alsook met de 
haalbaarheid van de in alinea 1 bedoelde 
verplichte vermelding en een kosten-
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batenanalyse van de invoering van 
dergelijke maatregelen, inclusief de 
juridische gevolgen voor de interne markt 
en de gevolgen ervan voor de 
internationale handel.
De Commissie kan deze verslagen 
vergezeld doen gaan van voorstellen tot 
wijziging van de betreffende wetgeving 
van de Unie.
__________________
39. *PB: drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. nl

Justification

Voorkomen dient te worden dat verplichte oorsprong- en herkomstetikettering voor varkens-, 
schapen- en geitenvlees en vlees van gevogelte als een kwaliteitskenmerk geïnterpreteerd 
wordt. Idem voor melk in zuivelproducten en de andere vermelde producten. Ongeacht in 
welke lidstaat de productie plaats heeft moeten voedingslevensmiddelen in de gehele EU van 
hoogwaardige kwaliteit zijn. Verplichte oorsprongsetikettering leidt tot extra administratieve 
lasten voor ondernemingen.

Amendement 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 

Standpunt van de Raad Amendement

5. De Commissie dient uiterlijk …* bij het 
Europees Parlement en de Raad verslagen 
in betreffende de verplichte vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst voor:

Schrappen

a) soorten vlees andere dan rundsvlees en 
de in lid 2, onder b), bedoelde 
vleessoorten;
b) melk;
c) melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt;
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d) vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt;
e) onverwerkte levensmiddelen;
f) producten met maar één ingrediënt;
g) ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken.
In deze verslagen wordt rekening 
gehouden met het feit dat de consument 
moet worden geïnformeerd, alsook met de 
haalbaarheid van de in alinea 1 bedoelde 
verplichte vermelding en een kosten-
batenanalyse van de invoering van 
dergelijke maatregelen, inclusief de 
juridische gevolgen voor de interne markt 
en de gevolgen ervan voor de 
internationale handel.
De Commissie kan deze verslagen 
vergezeld doen gaan van voorstellen tot 
wijziging van de betreffende wetgeving 
van de Unie.
__________________
*PB: drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 254
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie dient uiterlijk …* bij het 
Europees Parlement en de Raad verslagen 
in betreffende de verplichte vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst voor:

Schrappen

a) soorten vlees andere dan rundsvlees en 
de in lid 2, onder b), bedoelde 
vleessoorten;
b) melk;
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c) melk die als ingrediënt in 
zuivelproducten wordt gebruikt;
d) vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt;
e) onverwerkte levensmiddelen;
f) producten met maar één ingrediënt;
g) ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken.
__________________
*PB: drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie dient uiterlijk …* bij het 
Europees Parlement en de Raad verslagen 
in betreffende de verplichte vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst voor:

De Commissie dient uiterlijk …* bij het 
Europees Parlement en de Raad verslagen 
in betreffende de verplichte vermelding 
van het land of de plaats van herkomst 
voor:

__________________
*PB: drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan bij de in de eerste lezing van het EP overeengekomen wijziging van 
de definitie van "plaats van herkomst"; er wordt mee voorkomen dat producten verkocht 
worden als zijnde herkomstig uit het land waar zij "hun laatste, substantiële economisch 
verantwoorde verwerking" ondergingen (zoals het toevoegen van een saus aan een product).
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Amendement 256
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

h) Whisky

Or. en

Motivering

Op het etiket van in de EU verkochte whisky wordt normaal het land van herkomst vermeld, 
en de consument hecht aan deze informatie groot belang. Op sommige whisky’s staan evenwel 
geen vermeldingen van herkomst; deze whisky's gebruiken andere etiketteringselementen om 
het te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een van de belangrijke whiskyproducerende 
landen, terwijl dit niet het geval is. Daarom moet whisky op de lijst worden geplaatst van 
voedingsproducten die door de Commissie zullen worden beoordeeld om te bepalen of er een 
verplichte vermelding van het land van herkomst voor moet worden ingevoerd.

Amendement 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 – letter f 

Standpunt van de Raad Amendement

f) producten met maar één ingrediënt; Schrappen

Or. fr

Amendement 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 – letter g 

Standpunt van de Raad Amendement

g) ingrediënten die meer dan 50% van een 
levensmiddel uitmaken.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 259
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

In deze verslagen wordt rekening gehouden 
met het feit dat de consument moet worden 
geïnformeerd, alsook met de haalbaarheid 
van de in alinea 1 bedoelde verplichte 
vermelding en een kosten-batenanalyse van 
de invoering van dergelijke maatregelen, 
inclusief de juridische gevolgen voor de 
interne markt en de gevolgen ervan voor de 
internationale handel.

In deze verslagen wordt rekening gehouden 
met het feit dat de consument moet worden 
geïnformeerd, alsook met de haalbaarheid 
van de in alinea 1 bedoelde verplichte 
vermelding, hetgeen moet worden bepaald 
per geval, op het geschikte geografische 
niveau, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het product in 
kwestie, en met een kosten-batenanalyse 
van de invoering van dergelijke 
maatregelen, inclusief de juridische 
gevolgen voor de interne markt en de 
gevolgen ervan voor de internationale 
handel.

Or. en

Amendement 260
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

In deze verslagen wordt rekening gehouden 
met het feit dat de consument moet worden 
geïnformeerd, alsook met de haalbaarheid 
van de in alinea 1 bedoelde verplichte 
vermelding en een kosten-batenanalyse van 
de invoering van dergelijke maatregelen, 
inclusief de juridische gevolgen voor de 
interne markt en de gevolgen ervan voor de 
internationale handel.

In deze verslagen wordt rekening gehouden 
met het feit dat de consument moet worden 
geïnformeerd, alsook met de haalbaarheid 
van de in alinea 1 bedoelde verplichte 
vermelding, hetgeen moet worden bepaald 
per geval, op het geschikte geografische 
niveau, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de producten in 
kwestie, en met een kosten-batenanalyse 
van de invoering van dergelijke 
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maatregelen, inclusief de juridische 
gevolgen voor de interne markt en de 
gevolgen ervan voor de internationale 
handel.

Or. en

Motivering

In het voedselinformatievoorstel moet rekening worden gehouden met het kwaliteitspakket dat 
momenteel wordt besproken in de EP-commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Met 
dit kwaliteitspakket wordt een rechtsgrond gecreëerd voor etikettering betreffende de ligging 
van het landbouwbedrijf, in het kader van handelsnormen. Met het voedselinformatievoorstel 
moet een kader worden vastgesteld voor het land van oorsprong en de plaats van herkomst, 
maar dit voorstel mag geen betrekking hebben op etikettering van ingrediënten, met tegelijk 
een stroomlijning van de formulering van de wettelijke bepalingen.

Amendement 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. De naam of het adres van de 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
die op het etiket staan, zijn geen 
aanwijzing van het land van oorsprong en 
de plaats van herkomst van het 
levensmiddelenproduct in kwestie.

Or. en

Motivering

Om voor coherentie te zorgen met wat al staat aangegeven in de laatste zin van overweging 
31 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Amendement 262
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. De naam of het adres van de 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
die op het etiket staan, zijn geen 
aanwijzing van het land van oorsprong en 
de plaats van herkomst van het 
levensmiddelenproduct in kwestie.

Or. en

Amendement 263
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 

Standpunt van de Raad Amendement

6. Uiterlijk … stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.

Schrappen

__________________
40. *PB: twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. it

Amendement 264
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Uiterlijk …40 stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure

Schrappen
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uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.
__________________
40. *PB: twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. nl

Justification

Het verplicht vermelden van de plaats van herkomst of van het land van oorsprong van 
varkens-, schapen- en geitenvlees en vlees van gevogelte zou onnodige administratieve lasten 
voor exploitanten veroorzaken. De huidige regels voorzien dat de oorsprong vrijwillig kan 
worden vermeld, tenzij het ontbreken van de vermelding de consument ernstig zou misleiden 
met betrekking tot de werkelijke herkomst van het levensmiddel, moeten worden gehandhaafd. 
Idem voor producten in artikel 5, lid 5.

Amendement 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 

Standpunt van de Raad Amendement

6. Uiterlijk …40 stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.

6. Uiterlijk …40 stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b) en c), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.

__________________ __________________
40 PB: twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

40 PB: twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. fr



PE460.950v01-00 98/171 AM\861438NL.doc

NL

Amendement 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – verplaatsing van lid 6 naar lid 4 bis 

Standpunt van de Raad Amendement

6. Uiterlijk …40 stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.

4 bis. Uiterlijk …40 stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringsbepalingen vast voor de 
toepassing van lid 2, onder b), van dit 
artikel en voor de toepassing van lid 3 van 
dit artikel.

__________________ __________________
40 PB: twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

40 PB: twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

25 bis. De naam of het adres van de 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf 
die op het etiket staan, zijn geen 
aanwijzing van het land van oorsprong en 
de plaats van herkomst van het 
levensmiddelenproduct in kwestie.

Or. en

Motivering

Om in artikel 25 over het land van oorsprong of de plaats van herkomst te verduidelijken wat 
al staat aangegeven in de laatste zin van overweging 31 van de Raadstekst.
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Amendement 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

De naam of het adres van de exploitant 
van het levensmiddelenbedrijf die op het 
etiket staan, zijn geen aanwijzing van het 
land van oorsprong en de plaats van 
herkomst van het levensmiddelenproduct 
in kwestie.

Or. en

Amendement 269
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. De Commissie kan, overeenkomstig de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure,
uitvoeringsbepalingen vaststellen voor de 
toepassing van lid 1 van dit artikel op 
bepaalde voedingsmiddelen.

2. De Commissie kan, overeenkomstig de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure, 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
gedetailleerde voorschriften voor de 
toepassing van lid 1 van dit artikel op 
bepaalde voedingsmiddelen.

Or. en

Amendement 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b 
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Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, trans-vetzuren, koolhydraten, 
suikers, proteïne en zout.

Or. en

Amendement 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout;

Or. en

Motivering

Deze nutriënten en de energetische waarde zijn het belangrijkst voor de consumenten en 
moeten daarom op de voorkant van de verpakking worden geplaatst.

Amendement 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, kunstmatige 
trans-vetzuren, verzadigde vetzuren, 
koolhydraten, suikers, proteïne en zout.

Or. en

Motivering

Delen van amendement 144 van de eerste lezing.
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Amendement 273
Frédérique Ries

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïne, 
kunstmatige trans-vetzuren en zout.

Or. en

Motivering

Hoewel herformuleringsinspanningen ertoe hebben geleid dat de hoeveelheden industriële 
trans-vetzuren in levensmiddelen de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald, zijn er gegevens 
die erop wijzen dat een te hoog inname van kunstmatige trans-vetzuren negatieve gevolgen 
heeft voor de gezondheid en bijdraagt tot een verhoogd risico op aandoeningen van de 
kransslagaders. Anderzijds is etikettering van natuurlijke trans-vetzuren, die worden 
aangemaakt in de pensmaag van de koe en bijgevolg op natuurlijke wijze aanwezig zijn in 
vlees en melk, uit het oogpunt van de volksgezondheid niet verantwoord.

Amendement 274
Andres Perello Rodriguez

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, Transvetzuren, koolhydraten, 
suikers, proteïne en zout.

Or. es

Motivering

Amendement 144 in eerste lezing.
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Amendement 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Standpunt van de Raad Amendement

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

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten, suikers, 
natuurlijke antioxidanten (eigenschappen 
van de oorspronkelijke grondstof), 
proteïne en zout.

Or. it

Amendement 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) de hoeveelheden eiwitten, 
koolhydraten en trans-vetzuren.

Or. en

Motivering

Deze nutriënten zijn belangrijk voor de consumenten en moeten daarom verplicht zijn op de 
achterkant van de verpakking.

Amendement 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Standpunt van de Raad Amendement

a) trans-vetzuren; Schrappen
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Or. en

Amendement 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

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

Standpunt van de Raad Amendement

a) trans-vetzuren; Schrappen

Or. en

Motivering

Het is bijzonder misleidend dat de hoeveelheid trans-vetzuren vrijwillig mag worden 
aangegeven; de etikettering van trans-vetzuren moet verplicht zijn op de achterkant van de 
verpakking.

Amendement 279
Frédérique Ries

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

Standpunt van de Raad Amendement

a) trans-vetzuren; Schrappen

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b en amendement 146 dat is 
goedgekeurd in eerste lezing.

Amendement 280
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

d bis) cholesterol;

Or. en

Motivering

Compromis tussen de Raad en het EP uit de eerste lezing om vollediger te zijn wat 
voedingsstoffen betreft die op vrijwillige basis op het etiket kunnen worden geplaatst.

Amendement 281
Esther de Lange

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

Standpunt van de Raad Amendement

f bis) natrium;

Or. en

Motivering

Compromis tussen de Raad en het EP uit de eerste lezing om vollediger te zijn wat 
voedingsstoffen betreft die op vrijwillige basis op het etiket kunnen worden geplaatst.

Amendement 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Standpunt van de Raad Amendement

f bis) natrium;

Or. fr

Motivering

Natrium komt van nature voor in sommige levensmiddelen en ingrediënten die geen zout 
bevatten (bijvoorbeeld yoghurt, melk). De consument moet het werkelijke natriumgehalte in 
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het levensmiddel te weten kunnen komen. Zo krijgen de exploitanten de mogelijkheid de 
verplichte informatieverschaffing over het zoutgehalte te verduidelijken en aan te vullen.

Amendement 283
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de etikettering van een 
voorverpakt levensmiddel de in lid 1 
bedoelde verplichte 
voedingswaardedeclaratie bevat, mag de 
voedselinformatie betreffende de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
vetten, verzadigde vetten, suikers en zout 
daarop worden herhaald.

3. Wanneer de etikettering van een 
voorverpakt levensmiddel de in lid 1 
bedoelde verplichte 
voedingswaardedeclaratie bevat, wordt de 
voedselinformatie betreffende de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
vetten, verzadigde vetten, suikers en zout 
daarop herhaald, met gebruikmaking van 
het vereenvoudigde etiketteringssysteem 
overeenkomstig artikel 33, lid 3.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 33, lid 3.

Amendement 284
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de etikettering van een 
voorverpakt levensmiddel de in lid 1 
bedoelde verplichte 
voedingswaardedeclaratie bevat, mag de 
voedselinformatie betreffende de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
vetten, verzadigde vetten, suikers en zout 
daarop worden herhaald.

3. Wanneer de etikettering van een 
voorverpakt levensmiddel de in artikel 29, 
lid 1, bedoelde verplichte 
voedingswaardedeclaratie bevat, wordt de 
voedselinformatie betreffende de 
energetische waarde herhaald in het 
hoofdgezichtsveld. Daarnaast mogen ook
de hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, 
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suikers en zout daarin worden herhaald.

Or. en

Motivering

De informatie over de energie is de belangrijkste informatie voor de consument en moet 
daarom, naast de verplichte voedingswaardetabel, worden herhaald op de voorkant van de 
verpakking. Ook de belangrijkste nutriënten (vetten, verzadigde vetzuren, suikers, zout) 
moeten vrijwillig op dezelfde manier kunnen worden herhaald.

Amendement 285
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van artikel 35, lid 1, mag de 
inhoud van de declaratie worden beperkt 
tot de energetische waarde, wanneer de 
etikettering van de producten genoemd in 
artikel 16, lid 4, een 
voedingswaardedeclaratie bevat.

4. In afwijking van artikel 35, lid 1, mag de 
inhoud van de declaratie worden beperkt 
tot de energetische waarde en het 
suikergehalte, wanneer de etikettering van 
de producten genoemd in artikel 16, lid 4, 
een voedingswaardedeclaratie bevat.

Or. en

Amendement 286
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen, in 
overeenstemming met artikel 49 en onder 
de in de artikelen 50 en 51 bedoelde 
voorwaarden omrekeningsfactoren vast 
voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI 
bedoelde vitaminen en mineralen om hun 
gehalte in levensmiddelen nauwkeuriger te 
kunnen berekenen. Die 

2. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen, in 
overeenstemming met artikel 49 
omrekeningsfactoren vast voor de in punt 1 
van deel A van bijlage XI bedoelde 
vitaminen en mineralen om hun gehalte in 
levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen 
berekenen. Die omrekeningsfactoren 
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omrekeningsfactoren worden in 
bijlage XIV opgenomen.

worden in bijlage XIV opgenomen.

Or. en

Amendement 287
Renate Sommer

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

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan, volgens de
regelgevingsprocedure van artikel 46, 
lid 2, uitvoeringsbepalingen vaststellen 
met het oog op de uniforme toepassing van 
dit lid wat betreft de nauwkeurigheid van 
de aangegeven waarden, zoals de 
verschillen tussen de aangegeven waarden 
en de waarden die bij officiële controles 
worden geconstateerd.

De Commissie kan, volgens de
onderzoeksprocedure van artikel 46, lid 2,
uitvoeringshandelingen vaststellen met
gedetailleerde voorschriften voor de 
uniforme toepassing van dit lid wat betreft 
de nauwkeurigheid van de aangegeven 
waarden, zoals de verschillen tussen de 
aangegeven waarden en de waarden die bij 
officiële controles worden geconstateerd.

Or. en

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. De in artikel 29, leden 1 tot en met 5,
bedoelde energetische waarde en 
hoeveelheden nutriënten worden 
uitgedrukt per 100 g of 100 ml.

2. De "verplichte 
voedingswaardedeclaratie op de 
achterzijde van de verpakking" omvat de 
hoeveelheid energie in kcal en alle 
verplicht te vermelden nutriënten als 
bedoeld in artikel 29, lid 1 en, zo mogelijk, 
de in artikel 29, lid 2 bedoelde nutriënten
waarvan de vermelding facultatief is.

De declaratie wordt zo mogelijk 
uitgedrukt in de in bijlage XV vastgestelde 
volgorde van presentatie, zowel per 
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100 g/ml als per portie.
De declaratie wordt gepresenteerd in 
tabelvorm met de cijfers onder elkaar.

Or. en

Motivering

Eerste lezing, amendement 313.

Amendement 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
uitdrukkingsvorm mogen de energetische 
waarde en de hoeveelheden nutriënten 
bedoeld in artikel 29, leden 1, 3, 4 en 5, 
worden uitgedrukt, indien van toepassing,
als percentage van de in deel B van 
bijlage XIII vastgestelde referentie-
innames per 100 g of per 100 ml.

4. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
uitdrukkingsvorm worden de energetische 
waarde en de hoeveelheden vetten, 
verzadigde vetzuren, suiker en zout
uitgedrukt als percentage van de in deel B 
van bijlage XIII vastgestelde referentie-
innames per 100 g of per 100 ml.

Or. en

Motivering

De consument heeft een referentie nodig om zijn dagelijkse inname van een gegeven nutriënt 
te bepalen. De vermelding "bevat 7 gram zout per 100 gram" vertelt hem niets in verband met 
de aanbevolen gemiddelde dagelijkse hoeveelheid.

Amendement 290
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Met het oog op de uniforme toepassing 4. Met het oog op de uniforme toepassing 
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van de uitdrukking van de 
voedingswaarde-declaratie per portie of 
consumptie-eenheid en om de consument 
een uniforme vergelijkingsgrondslag te 
bieden, kan de Commissie, gelet op het 
feitelijk consumptiegedrag en 
voedingsadviezen overeenkomstig de
procedure in artikel 46, lid 2, voor 
specifieke categorieën voedingsmiddelen 
voorschriften inzake de uitdrukking per 
portie of per consumptie-eenheid
vaststellen.

van de uitdrukking van de 
voedingswaarde-declaratie per portie of 
consumptie-eenheid en om de consument 
een uniforme vergelijkingsgrondslag te 
bieden, stelt de Commissie, gelet op het 
feitelijk consumptiegedrag en 
voedingsadviezen overeenkomstig de
onderzoeksprocedure in artikel 46, lid 2, 
door middel van uitvoeringshandelingen
voor specifieke categorieën 
voedingsmiddelen voorschriften inzake de 
uitdrukking per portie of per consumptie-
eenheid vast.

Or. en

Amendement 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. De in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens worden in hetzelfde gezichtsveld 
aangebracht. Zij worden tezamen in een 
duidelijk formaat gepresenteerd en, 
naargelang het geval, in de in bijlage XV 
voorziene volgorde.

1. De in artikel 29, lid 1, onder a) en b),
bedoelde gegevens worden gepresenteerd 
op de voorkant van de verpakking en 
omvatten de hoeveelheid energie in kcal 
als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder a), 
en de verplicht te vermelden nutriënten in 
artikel 29, lid 1, onder b), in gram. Zij 
worden tezamen in een duidelijk formaat 
gepresenteerd en, naargelang het geval, in 
de in bijlage XV voorziene volgorde.

Or. en

Motivering

Deze nutriënten zijn het belangrijkst voor de consumenten en moeten daarom op de voorkant 
van de verpakking worden geplaatst.
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Amendement 292
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. De in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens worden in hetzelfde gezichtsveld 
aangebracht. Zij worden tezamen in een 
duidelijk formaat gepresenteerd en, 
naargelang het geval, in de in bijlage XV 
voorziene volgorde.

1. De in artikel 29, leden 1, 2 en 3, 
bedoelde gegevens worden in hetzelfde 
gezichtsveld aangebracht. Zij worden 
tezamen in een duidelijk formaat 
gepresenteerd en, naargelang het geval, in 
de in bijlage XV voorziene volgorde.

Or. en

Amendement 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. De in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens worden, indien er voldoende 
ruimte is, gepresenteerd in tabelformaat 
met de cijfers onder elkaar. Indien er 
onvoldoende ruimte is, worden de 
gegevens achter elkaar geplaatst.

2. De in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
gegevens worden, indien er voldoende 
ruimte is, gepresenteerd, op de achterkant 
van de verpakking, in tabelformaat met de 
cijfers onder elkaar. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst, zo mogelijk in de in 
bijlage XV vastgestelde volgorde van 
presentatie.

Or. en

Amendement 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per 100 g of per 100 ml of per portie, 
wordt rechtsonder op de voorzijde van de 
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een redelijk compromis tussen de standpunten van het EP en de Raad. Het 
EP verlangt de verplichte vermelding (per 100 g/ml en eventueel per portie) rechtsonder op 
de voorkant van de verpakking. De Raad voorzag alleen in een vrijwillige herhaling op de 
voorkant van de verpakking van vijf nutriënten die al op de achterkant van de verpakking 
staan, per 100 g/ml, hetgeen misleidend kan zijn voor producten die in de handel worden 
gebracht in verpakkingen van meer dan 100g/ml, bijvoorbeeld frisdranken of ontbijtgranen. 
Daarom komt de vermelding van de energetische waarde per portie relevanter voor.

Amendement 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per 100 g of per 100 ml of per portie, 
wordt rechtsonder op de voorzijde van de 
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald.

Or. en

Amendement 296
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per portie, wordt in het 
hoofdgezichtsveld in een duidelijk 
formaat en voorzien van een kader 
herhaald.

Or. en

Motivering

De informatie over de energie is zeer belangrijk voor de consument en moet daarom, naast de 
verplichte voedingswaardetabel, worden herhaald op de voorkant van de verpakking. Terwijl 
de informatie van de voedingswaardetabel (per 100g/100ml) de abstracte vergelijkbaarheid 
van verschillende producten garandeert, wordt de consument met de extra afzonderlijke 
informatie over de energie (per portie) geïnformeerd over de concrete calorie-inhoud van de 
portie.

Amendement 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De informatie over de energetische 
waarde en de hoeveelheden vetten, 
verzadigde vetzuren, suiker en zout wordt 
herhaald aan de voorkant van de 
verpakking, uitgedrukt per 100 g/ml en 
optioneel per portie.

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.
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Amendement 298
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per 100 g of per 100 ml of per portie, 
wordt rechtsonder op de voorzijde van de
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald.

Or. en

Motivering

De energie-inhoud is cruciale informatie voor consumenten, wanneer zij levensmiddelen 
selecteren om een gezond lichaamsgewicht te behouden. Aangezien de hoeveelheid per 
100g/ml al vermeld staat in de verplichte voedingswaardetabel, moet de energetische waarde 
op de voorkant van de verpakking worden uitgedrukt per portie. Op die manier kunnen 
consumenten met kennis van zaken op basis van hun individuele behoeften keuzen met 
betrekking tot hun voeding maken, dankzij feitelijke informatie waarvan zij in een oogopslag 
kennis kunnen nemen, en kunnen zij beoordelen in hoeverre er voor een bepaald product 
plaats in hun dagelijkse voeding is.

Amendement 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per portie, wordt in het 
hoofdgezichtsveld in een duidelijk 
formaat herhaald.

Or. en

Motivering

De energie-inhoud is cruciale informatie voor consumenten, wanneer zij levensmiddelen 
selecteren om een gezond lichaamsgewicht te behouden. Aangezien de hoeveelheid per 
100 g/ml al vermeld staat in de verplichte voedingswaardetabel, moet de energetische waarde 
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op de voorkant van de verpakking worden uitgedrukt per portie. Op die manier kunnen 
consumenten met kennis van zaken op basis van hun individuele behoeften keuzen met 
betrekking tot hun voeding maken, dankzij feitelijke informatie waarvan zij in een oogopslag 
kennis kunnen nemen, en kunnen zij beoordelen in hoeverre er voor een bepaald product 
plaats in hun dagelijkse voeding is.

Amendement 300
János Áder

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energie-inhoud, uitgedrukt in 
kcal per 100 g of per 100 ml of per portie, 
wordt rechtsonder op de voorzijde van de 
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald.

Or. en

Amendement 301
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – paragraaf 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De energetische waarde, uitgedrukt 
in kcal per 100 g of per 100 ml, wordt 
rechtsonder op de voorzijde van de 
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald. Bij 
afzonderlijke porties met een netto inhoud 
van minder dan 100 gr/100 ml kan de 
energetische waarde bij wijze van 
alternatief ook in kcal per portie worden 
uitgedrukt.

Or. de
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Amendement 302
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in artikel 29, lid 3, bedoelde 
gegevens mogen samen worden 
gepresenteerd:

3. De informatie omtrent de energetische 
waarde moet worden herhaald op de 
voorkant van de verpakking per 100 g/ml 
en eventueel per portie, steeds wanneer op 
het etiket van een voorverpakt 
levensmiddel de verplichte 
voedingswaardedeclaratie wordt vermeld 
als bedoeld in artikel artikel 29, lid 1.
De hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout, uitgedrukt per 
100 g/ml en eventueel per portie, mogen 
eveneens worden herhaald:

Or. fr

Motivering

Vermelding van de energetische waarde op de voorkant van alleen verpakkingen van 100 g of 
ml kan misleidend zijn wanneer de producten in verpakkingen met een kleinere inhoud 
worden verkocht, zoals niet-alcoholische dranken of graanproducten. De mogelijkheid moet 
bestaan om informatie omtrent de energetische waarde per portie toe te voegen naast die per 
100 g/ml. Dit amendement zou een redelijk compromis kunnen zijn tussen het standpunt van 
het EP (1e lezing) en dat van de Raad.

Amendement 303
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in artikel 29, lid 3, bedoelde 
gegevens mogen samen worden 
gepresenteerd:

3. De in artikel 29, lid 3, bedoelde 
gegevens worden samen herhaald op de 
voorkant van de verpakking en uitgedrukt 
met de woorden "laag", "gemiddeld" of 
"hoog" in combinatie met de kleuren 
groen, oranje en rood.
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Or. en

Motivering

Herindiening van amendement 314 uit eerste lezing.

Amendement 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in artikel 29, lid 3, bedoelde
gegevens mogen samen worden 
gepresenteerd:

3. Wanneer de etikettering van een 
voorverpakt levensmiddel de in artikel 29,
lid 1, bedoelde verplichte 
voedingswaardedeclaratie bevat, wordt de 
informatie betreffende de energie 
herhaald op de voorkant van de 
verpakking, uitgedrukt per 100 g/ml en 
per portie.
Daarnaast mogen de hoeveelheden vetten, 
verzadigde vetten, suikers en zout daarop 
worden herhaald, uitgedrukt per 100 g/ml 
of per portie: 

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt beschouwd als een redelijk compromis tussen het standpunt van het 
EP dat is goedgekeurd in eerste lezing en het standpunt van de Raad, dat alleen voorzag in 
een vrijwillige herhaling op de voorkant van de verpakking van vijf nutriënten die al op de 
achterkant van de verpakking staan, per 100 g/ml en per portie/per verbruikseenheid.

Amendement 305
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1 (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

Een en ander is alleen verplicht voor de 
volgende categorieën levensmiddelen:
- kant-en-klare maaltijden;
- bereide producten van dierlijke 
oorsprong;
- voorverpakte snacks en sandwiches;
- ontbijtgranen;
- frisdranken, met uitzondering van melk 
en vruchtensappen als gedefinieerd in 
Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 
20 december 2001 inzake voor menselijke 
voeding bestemde vruchtensappen en 
bepaalde soortgelijke producten1;
- andere kant-en-klaar voeding.
Voor andere levensmiddelen die niet 
onder de bovengenoemde categorieën 
vallen, is de toepassing van de punten a) 
en b) facultatief.
De referentiewaarden voor laag (groen), 
gemiddeld (oranje) en hoog (rood) worden 
gedefinieerd per 100 g/ml en op basis van 
een advies van de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid middels 
gedelegeerde handelingen vastgesteld 
overeenkomstig artikel 49 en de 
voorwaarden van artikel 50 en 51.
__________________
1 PB L 10 van 12.1.2002, blz. 58.

Or. en

Amendement 306
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter a 
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Standpunt van de Raad Amendement

a) in een ander gezichtsveld dan het in 
lid 1 van dit artikel bedoelde, en

Schrappen

Or. en

Amendement 307
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) in een ander gezichtsveld dan het in lid 1 
van dit artikel bedoelde, en

a) in een ander gezichtsveld dan het in lid 1 
van dit artikel bedoelde, waarbij de 
energetische waarde ook apart van de 
andere vermeldingen op de voorzijde van 
de verpakking mag worden aangegeven.

Or. de

Motivering

Dit amendement dient ter aanvulling van amendement 72 van de rapporteur en moet enkel 
verduidelijken dat de zgn BIG 5 bij de herhaling ook apart mogen worden weergegeven (bv 
energetische waarde op de voorzijde en nutriënten elders op de verpakking. Anders zou de 
energetische waarde driemaal worden vermeld: namelijk in de tabel, verplicht op de 
voorzijde (am. 70 van de rapporteur), en nog eens bij vrijwillige herhaling.

Amendement 308
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) in een ander formaat dan het in lid 2 
van dit artikel bedoelde.

Schrappen

Or. en
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Amendement 309
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter b 

Standpunt van de Raad Amendement

b) in een ander formaat dan het in lid 2 van 
dit artikel bedoelde.

b) in een ander formaat dan het in lid 2 van 
dit artikel bedoelde, waarbij ook grafische 
presentatievormen mogen worden 
gebruikt voor betere zichtbaarheid, of 

Or. de

Motivering

Dit amendement dient ter aanvulling van amendement 72 van de rapporteur. Een grafische 
presentatie van de voedingswaarde-informatie is voor de consument vaak beter te begrijpen.
Bij de herhaling van de zgn. BIG 5 moet de mogelijkheid daartoe in aanvulling op de tabel 
bestaan.

Amendement 310
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

b bis) enkel per portie of consumptie-
eenheid, tezamen met het percentage van 
de in bijlage XIII deel B vastgestelde 
referentie-innames, waarbij de 
energetische waarde ook apart van de 
andere vermeldingen mag worden 
aangegeven.

Or. de

Motivering

Dit amendement dient ter aanvulling van amendement 72 van de rapporteur. Voor de 
vergelijkbaarheid blijft vermelding per 100g/ml onontbeerlijk. In bepaalde gevallen is het 
echter zinvol en praktischer om bij herhaling van de voedingswaarde van de BIG 5 met 
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vermelding per portie te volstaan.

Amendement 311
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Met het oog op de uniforme toepassing van 
dit lid, kan de Commissie volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure, voorschriften 
vaststellen voor de energetische waarde en 
de hoeveelheden nutriënten, bedoeld in 
artikel 29, leden 1 tot en met 5, die als 
verwaarloosbaar kunnen worden 
beschouwd.

Met het oog op de uniforme toepassing van 
dit lid, kan de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de in artikel 46, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure, voorschriften 
vaststellen voor de energetische waarde en 
de hoeveelheden nutriënten, bedoeld in 
artikel 29, leden 1 en 2, die als 
verwaarloosbaar kunnen worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 312
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 

Standpunt van de Raad Amendement

[...] Schrappen
__________________
44. *PB: acht jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. it
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Amendement 313
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Ter aanvulling op de in artikel 31, 
leden 2 en 4, en artikel 32 bedoelde 
uitdrukkingsvormen en de in artikel 33,
lid 2, bedoelde presentatie mogen de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
nutriënten bedoeld in artikel 29, lid 1 tot en 
met 5, in andere uitdrukkingsvormen 
vermeld en/of gepresenteerd worden met 
gebruikmaking van andere grafische 
vormen of symbolen dan woorden en 
getallen, op voorwaarde dat aan de 
volgende vereisten is voldaan:

1. Ter aanvulling op de in artikel 31, 
leden 2 en 4, en artikel 32 bedoelde 
uitdrukkingsvormen en de in artikel 33,
leden 2 en 3, bedoelde presentatie mogen 
de energetische waarde en de hoeveelheden 
nutriënten bedoeld in artikel 29, leden 1, 2 
en 5, in andere uitdrukkingsvormen 
vermeld en/of gepresenteerd worden met 
gebruikmaking van andere grafische 
vormen of symbolen dan woorden en 
getallen, op voorwaarde dat aan de 
volgende vereisten is voldaan:

Or. en

Amendement 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. Voor de uitvoering van deze 
verordening mag, onverminderd artikel 4, 
lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006, voor de uitdrukking of 
presentatie van informatie over de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
vetten, verzadigde vetzuren, suikers en 
zout, gebruik worden gemaakt van 
interpretatieve elementen.

Or. en

Motivering

Zo kunnen de vrijwillige regelingen in sommige lidstaten, die erg nuttig zijn gebleken voor de 
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consumenten, voort worden gebruikt.

Amendement 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) zij zijn niet misleidend voor de 
consument, in de zin van artikel 7;

a) zij zijn gebaseerd op degelijk, 
onafhankelijk consumentenonderzoek en 
zijn niet misleidend voor de consument, in 
de zin van artikel 7;

Or. en

Amendement 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Standpunt van de Raad Amendement

a bis) de ontwikkeling ervan is het 
resultaat van uitgebreid overleg met alle 
groepen belanghebbenden;

Or. en

Amendement 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter c 

Standpunt van de Raad Amendement

c) er zijn gegevens waaruit blijkt dat de c) er zijn onafhankelijke gegevens waaruit 
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gemiddelde consument dergelijke 
uitdrukkings- of presentatievormen
begrijpt; en

blijkt dat consumenten dergelijke 
uitdrukkings- of presentatievormen
begrijpen; en

Or. en

Amendement 318
Andres Perello Rodriguez

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

Standpunt van de Raad Amendement

d bis) zij zijn objectief en niet 
discriminerend;

Or. es

Amendement 319
Andres Perello Rodriguez

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

Standpunt van de Raad Amendement

d ter) de toepassing ervan levert geen 
belemmeringen op voor het vrije 
goederenverkeer.

Or. es

Amendement 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Als de voedingswaardedeclaratie 
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voor in bijlage V opgesomde 
levensmiddelen verplicht is, omdat een 
voedings- of gezondheidsclaim wordt 
gedaan, wordt niet voorgeschreven dat de 
voedingswaardedeclaratie geheel of 
gedeeltelijk in het hoofdgezichtsveld wordt 
aangebracht.

Or. en

Motivering

De in bijlage V opgesomde levensmiddelen zijn vrijgesteld van de vereiste betreffende de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, omdat zij onbeduidende hoeveelheden nutriënten 
bevatten. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 is de 
voedingswaardedeclaratie evenwel voor elk levensmiddel verplicht, als een voedings-
/gezondheidsclaim wordt gedaan, zelfs voor levensmiddelen die zijn opgenomen in bijlage V. 
De declaratie of delen ervan oplijsten in het hoofdgezichtsveld is niet haalbaar op kleine 
verpakkingen. De in bijlage V opgesomde levensmiddelen moeten daarom, als een voedings-
/gezondheidsclaim wordt gedaan, van deze verplichting worden vrijgesteld. 

Amendement 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Om het toezicht op het gebruik van die 
extra uitdrukkings- en presentatievormen te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten
eisen dat de levensmiddelenbedrijven die 
voeding met die informatie op hun 
grondgebied in de handel brengen de 
bevoegde autoriteiten van het gebruik van 
die uitdrukkings- en presentatievormen op 
de hoogte brengen, en daarbij vermelden 
hoe is voldaan aan de in de lid 1, punten a) 
tot en met d), vastgestelde vereisten . In dat 
geval kan tevens geëist worden dat ook 
informatie over de stopzetting van het 
gebruik van die extra uitdrukkings- en 
presentatievormen wordt verstrekt.

Om het toezicht op het gebruik en de 
impact van die extra uitdrukkings- en 
presentatievormen te vergemakkelijken,
eisen de lidstaten dat de 
levensmiddelenbedrijven die voeding met 
die informatie op hun grondgebied in de 
handel brengen de bevoegde autoriteiten 
van het gebruik van die uitdrukkings- en 
presentatievormen op de hoogte brengen, 
en daarbij vermelden hoe is voldaan aan de 
in de lid 1, punten a) tot en met d), 
vastgestelde vereisten. In dat geval wordt
tevens geëist dat ook informatie over de 
stopzetting van het gebruik van die extra 
uitdrukkings- en presentatievormen wordt 
verstrekt.
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Or. en

Amendement 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – voetnoot 44 

Standpunt van de Raad Amendement

____________________________ ____________________________

44 * PB: acht jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

44 * PB: twee jaar na de datum van
toepassing van deze verordening.

Or. en

Amendement 323
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6 

Standpunt van de Raad Amendement

6. Met het oog op de uniforme toepassing 
van dit artikel, kan de Commissie volgens 
de in artikel 46, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure, 
uitvoeringsbepalingen vaststellen voor de 
toepassing van leden 1, 3 en 4 van dit 
artikel.

6. Met het oog op de uniforme toepassing 
van dit artikel, kan de Commissie volgens 
de in artikel 46, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure, 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
gedetailleerde voorschriften voor de 
toepassing van leden 1, 3 en 4 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 
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Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Het begrip "vegetarisch" wordt niet 
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. Het begrip "veganistisch" 
wordt niet gebruikt voor levensmiddelen 
die van of met behulp van dieren of 
dierlijke producten(waaronder producten 
van levende dieren) zijn vervaardigd.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 325
Holger Krahmer

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

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Bijkomende vrijwillige 
voedingswaarde-informatie voor 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
kinderen, blijft 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. en

Motivering

Het is nuttiger de voedingswaarde-informatie te verstrekken met gebruikmaking van 
referentiewaarden die relevant zijn voor kinderen, wanneer het gaat om producten die voor 
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kinderen zijn bestemd of die voor kinderen aantrekkelijk zijn.

Amendement 326
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd artikel 38 mogen de 
lidstaten nationale maatregelen vaststellen 
inzake aangelegenheden die niet specifiek 
door deze verordening worden 
geharmoniseerd, mits zij het vrije verkeer 
van goederen die stroken met deze 
verordening, niet verbieden, belemmeren 
of beperken.

2. Overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
stellen de lidstaten geen vereisten op het 
gebied van voedingswaarde-etikettering 
vast die gedetailleerder zijn dan degene 
waarin is voorzien in deze verordening.

Or. en

Motivering

Met het Raadsvoorstel zouden de lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvereisten 
kunnen vaststellen. Dit kan leiden tot een wildgroei van extra nationale regels die de werking 
van de interne markt ernstig zou verstoren en bijzonder lastig zou zijn voor de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven om toe te passen. Daarom wordt in artikel 37 een nieuw lid 2 
ingevoegd dat aansluit bij de bestaande wetgeving, namelijk artikel 7, lid 3, van Richtlijn 
90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van 
levensmiddelen.

Amendement 327
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 

Standpunt van de Raad 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 

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.
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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.

Or. it

Amendement 328
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 

Standpunt van de Raad 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.

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 maken de lidstaten 
aannemelijk dat de wetgever een 
significante waarde heeft onderkend in 
deze informatie.

Or. it

Amendement 329
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule 
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Standpunt van de Raad Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt aan de eindverbruiker of aan 
grote cateraars te koop 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,

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt aan de eindverbruiker of aan 
grote cateraars te koop 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 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 maatregelen vaststellen 
waarbij het weergeven van bepaalde of 
alle vermeldingen of elementen van deze 
vermeldingen verplicht wordt gesteld.
De bepalingen van dit lid zijn niet van 
toepassing op cateringdiensten die worden 
verleend door bioscopen – met 
uitzondering van kmo's – wanneer het 
voedsel op het verkooppunt wordt verpakt 
in standaardverpakkingen die een vaste 
hoeveelheid bevatten, zodat de 
eindhoeveelheid en inhoud van voedsel of 
dranken vaststaan en meetbaar zijn.

Or. en

Amendement 330
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) zijn de in artikel 9, lid 1, onder c), 
genoemde vermeldingen verplicht;

a) de lidstaten kunnen de in artikel 9, lid 1, 
onder c), genoemde vermeldingen 
verlangen;

Or. es
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Amendement 331
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 

Standpunt van de Raad 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. Zij voert overeenkomstig 
Richtlijn 98/34 eveneens een procedure 
van officiële kennisgeving in voor alle 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Als overeengekomen in de eerste lezing van het Parlement is een cruciale verantwoording van 
de voorgestelde nieuwe verordening de bevordering van de interne markt en de facilitering 
van het vrije verkeer van goederen. Erkend wordt dat nationale etiketteringsregelingen de 
interne markt kunnen fragmenteren, zodat zij alleen mogen worden aangenomen na een 
transparant controleproces, op dezelfde manier als voor andere nationale 
wetgevingsvoorstellen op de interne markt.

Amendement 332
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De lidstaat die het nodig acht dat nieuwe 
wetgeving inzake voedselinformatie wordt 
vastgesteld kan de beoogde maatregelen 
pas drie maanden na de in lid 1 bedoelde 
kennisgeving nemen, mits hij geen 
negatief advies van de Commissie heeft 

3. De lidstaat die het nodig acht dat nieuwe 
wetgeving inzake voedselinformatie wordt 
vastgesteld kan de beoogde maatregelen 
pas drie maanden na de in lid 1 bedoelde 
kennisgeving nemen.
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ontvangen.

Or. it

Amendement 333
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Wanneer de Commissie een negatief 
advies uitbrengt, leidt zij vóór het 
verstrijken van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde termijn de in artikel 49, lid 2, 
voorziene regelgevingsprocedure in om 
vast te stellen of de beoogde maatregelen, 
indien nodig onder voorbehoud van de 
nodige aanpassingen, kunnen worden 
uitgevoerd.

4. Wanneer de Commissie een negatief 
advies uitbrengt, leidt zij vóór het 
verstrijken van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde termijn de in artikel 49, lid 2, 
voorziene regelgevingsprocedure in om 
eventueel de nodig geachte aanpassingen 
voor te stellen.

Or. it

Amendement 334
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Wanneer de Commissie een negatief 
advies uitbrengt, leidt zij vóór het 
verstrijken van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde termijn de in artikel 49, lid 2, 
voorziene regelgevingsprocedure in om 
vast te stellen of de beoogde maatregelen, 
indien nodig onder voorbehoud van de 
nodige aanpassingen, kunnen worden 
uitgevoerd.

4. Wanneer de Commissie een negatief 
advies uitbrengt, leidt zij vóór het 
verstrijken van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde termijn de in artikel 49, lid 2, 
voorziene onderzoeksprocedure in om vast 
te stellen of de beoogde maatregelen, 
indien nodig onder voorbehoud van de 
nodige aanpassingen, kunnen worden 
uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 335
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 5 

Standpunt van de Raad 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 
voorschriften47 is niet van toepassing op 
de maatregelen waarop dit artikel 
vastgestelde kennisgevingsprocedure van 
toepassing is.

Schrappen

__________________
47. PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Or. en

Motivering

Als overeengekomen in de eerste lezing van het Parlement is een cruciale verantwoording van 
de voorgestelde nieuwe verordening de bevordering van de interne markt en de facilitering 
van het vrije verkeer van goederen. Erkend wordt dat nationale etiketteringsregelingen de 
interne markt kunnen fragmenteren, zodat zij alleen mogen worden aangenomen na een 
transparant controleproces, op dezelfde manier als voor andere nationale 
wetgevingsvoorstellen op de interne markt.

Amendement 336
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang, de 
wetenschappelijke ontwikkelingen, de 
gezondheid of de informatiebehoefte van 
de consument kan de Commissie, 
behoudens de bepalingen in verband met 

Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang, de 
wetenschappelijke ontwikkelingen, de 
gezondheid of de informatiebehoefte van 
de consument kan de Commissie, 
behoudens de bepalingen in verband met 
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de wijziging van de bijlagen II en III, 
bedoeld in artikel 10, lid 2, en artikel 21, 
lid 2, de bijlagen bij deze verordening 
overeenkomstig artikel 49 en onder de 
voorwaarden van de artikelen 50 en 51
door middel van gedelegeerde handelingen 
bijwerken.

de wijziging van de bijlagen II en III, 
bedoeld in artikel 10, lid 2, en artikel 21, 
lid 2, de bijlagen bij deze verordening 
overeenkomstig artikel 49 door middel van 
gedelegeerde handelingen bijwerken.

Or. en

Amendement 337
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Onverminderd lid 2 van dit artikel zal de 
Commissie, bij het uitoefenen van de bij 
deze verordening verleende bevoegdheden 
voor het vaststellen van maatregelen 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure of door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 49 tot en 
met 52:

1. Onverminderd lid 2 van dit artikel zal de 
Commissie, bij het uitoefenen van de bij 
deze verordening verleende bevoegdheden 
voor het vaststellen door middel van 
uitvoeringshandelingen van maatregelen 
overeenkomstig de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure of door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 49:

Or. en

Amendement 338
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Permanent Comité voor de voedselketen en 
de diergezondheid.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor de voedselketen en de 
diergezondheid. Dit comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
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nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 339
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis – alinea 1 

Standpunt van de Raad Amendement

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 340
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

Schrappen

Or. en

Amendement 341
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 
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Standpunt van de Raad Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 19, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 2, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 2, 
artikel 35, lid 4, en artikel 44 wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar na … De Commissie stelt uiterlijk 
zes maanden voor het einde van de 
periode van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met dezelfde periode, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel 50.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.

1 bis. De bevoegdheidsdelegatie in 
artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 19, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 2, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 2, 
artikel 35, lid 4, en artikel 44 wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar na .... De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het verstrijken van 
deze periode van vijf jaar een verslag op 
over de gedelegeerde bevoegdheid. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met perioden van gelijke duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden vóór afloop van 
iedere periode bezwaar maken tegen een 
dergelijke verlenging.
1 ter. De bevoegdheidsdelegatie in 
artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 19, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 2, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 2, 
artikel 35, lid 4, en artikel 44, kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheden. Het 
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wordt van kracht op de dag volgend op de 
publicatie ervan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 342
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die
worden gesteld in de artikelen 50 en 51.

3. Elke handeling die in overeenstemming 
met artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 19, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 2, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 2, 
artikel 35, lid 4, en artikel 44 is 
vastgesteld treedt pas in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de bekendmaking van de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad geen 
verzet heeft aangetekend of indien het 
Europees Parlement en de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie
ervan in kennis hebben gesteld dat zij 
geen verzet wensen aan te tekenen. Op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze termijn met twee 
maanden worden verlengd.

Or. en

Amendement 343
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 4 
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Standpunt van de Raad Amendement

4. Indien dwingende urgente redenen in 
verband met het ontstaan van een nieuw 
ernstig risico voor de menselijke 
gezondheid dat vereisen, is de procedure 
van artikel 52 van toepassing op 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, en 
artikel 21, lid 2, vastgestelde gedelegeerde 
handelingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 344
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 

Standpunt van de Raad Amendement

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie Schrappen
1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 19, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 2, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 2, 
artikel 35, lid 4, en artikel 44, kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
tijd voordat het definitieve besluit wordt 
genomen op de hoogte te brengen en geeft 
daarbij aan, welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en de mogelijke redenen voor 
de intrekking.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
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bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk of 
op een in dat besluit bepaalde latere 
datum in werking. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 345
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 

Standpunt van de Raad Amendement

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen Schrappen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een termijn van 
twee maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met twee maanden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van de in 
lid 1 bedoelde termijn bezwaar hebben 
aangetekend tegen de gedelegeerde 
handeling, wordt deze bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en treedt zij in werking op de daarin 
vermelde datum.
De gedelegeerde handeling kan vóór het 
verstrijken van de betrokken periode 
worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden, indien het Europees 
Parlement en de Raad beide de 
Commissie hebben laten weten geen 
bezwaar te zullen aantekenen.
3. Indien het Europees Parlement of de 
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Raad binnen de in lid 1 bedoelde termijn, 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, treedt deze niet in werking. De 
instelling die bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, geeft aan om 
welke redenen zij dit doet.

Or. en

Amendement 346
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden onmiddellijk in werking 
en zijn van toepassing zolang geen 
bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 3.

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden onmiddellijk in werking 
en zijn van toepassing zolang geen 
bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving 
van de gedelegeerde handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt 
gemaakt van de spoedprocedure.

Or. en

Amendement 347
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. In de kennisgeving van de 
overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad wordt vermeld om 
welke redenen gebruik wordt gemaakt van 
de spoedprocedure.

2. Het Europees Parlement of de Raad kan 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar tegen een 
gedelegeerde handeling aantekenen. In 
dat geval trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na kennisgeving van het 
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besluit tot bezwaarmaking door het 
Europees Parlement of de Raad.

Or. en

Amendement 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Levensmiddelen die voor …*** in de 
handel zijn gebracht of geëtiketteerd en 
niet voldoen aan het vereiste vastgelegd in 
punt 1 van artikel 9, lid 1, mogen worden 
verhandeld totdat de voorraden zijn 
uitgeput.

Schrappen

__________________
***PB: de eerste dag van de maand 5 jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Een overgangsperiode van drie jaar volstaat. Er is geen reden waarom de overgangsperiode 
voor de naleving van de vereiste betreffende de voedingswaardedeclaratie langer moet zijn 
dan voor alle voedingsinformatie.

Amendement 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Tussen …* en …** moet de 
voedingswaardedeclaratie, indien zij op 
vrijwillige basis is verstrekt, voldoen aan 

Schrappen
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de artikelen 29 tot en met 34.
__________________
* PB: de eerste dag van de maand 3 jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.
** PB: de eerste dag van de maand 5 jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Niet langer nodig.

Amendement 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Zij is van toepassing met ingang van …*, 
met uitzondering van punt 1 van artikel 9, 
lid 1, dat van toepassing is met ingang 
van…**.

Zij is van toepassing met ingang van …*.

________________________ ________________________
* PB: de eerste dag van de maand 3 jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

* PB: de eerste dag van de maand 3 jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

** PB: de eerste dag van de maand 5 jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Drie jaar is voldoende en er hoeft voor de naleving van de vereiste betreffende de 
voedingswaardedeclaratie niet te worden voorzien in een periode die langer is.
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Amendement 351
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 

Standpunt van de Raad 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 en hun 
specifiek vermelde bestanddelen:

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

- vetten (verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren, meervoudig onverzadigde 
vetzuren);

- vetten (verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren, meervoudig onverzadigde 
vetzuren);

- koolhydraten (suikers, polyolen, 
zetmeel);

- koolhydraten (suikers, polyolen, 
zetmeel);

- zout; - zout;

- vezels; - vezels;
- eiwitten; - eiwitten;

- 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.

- 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

Amendement 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt -1 (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

-1. LEVENSMIDDELEN DIE GLUTAMINEZUREN OF 
ZOUTEN DAARVAN BEVATTEN



AM\861438NL.doc 143/171 PE460.950v01-00

NL

Levensmiddelen die een of 
meer van de volgende 
additieven bevatten: E620, 
E621, E622, E623, E624 en 
E625

"bevat smaakversterker"

Or. en

Motivering

Delen van amendement 275 van de eerste lezing.

Amendement 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. Vleesproducten uit bijzondere slacht
"Vlees uit slacht zonder verdoving"
1 bis. 1. Vlees en vleesproducten 
afkomstig van dieren die vóór de slacht 
niet verdoofd zijn, zoals het geval is bij 
rituele slachting.

Or. en

Amendement 354
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt 1 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. LEVENSMIDDELEN MET 
DIERENWELZIJNSASPECTEN
1 bis. 1. Levensmiddelen die 
vlees bevatten van dieren die 
zijn geslacht volgens de 

"Dit product is 
afkomstig van een 
dier dat is geslacht 
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halal-methode. volgens de halal-
methode."

1 bis. 2. Levensmiddelen die 
vlees bevatten van dieren die 
zijn geslacht volgens de 
shechita-methode.

"Dit product is 
afkomstig van een 
dier dat is geslacht 
volgens de shechita-
methode."

Or. en

Amendement 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt 2.3 - rechter kolom

Standpunt van de Raad Amendement

"bevat een bron van fenylalanine" 'bevat aspartaam (een bron van 
fenylalanine en kan te ontraden zijn 
tijdens zwangerschap)'.

Or. fr

Amendement 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Standpunt van de Raad 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. enMotivering
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Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt 4.2 

Standpunt van de Raad Amendement

4.2. Andere dan de in 
punt 4.1 vermelde
levensmiddelen 
waaraan cafeïne is 
toegevoegd met 
nutritionele of 
fysiologische 
doeleinden. 

"Toegevoegde
cafeïne. Niet 
aanbevolen voor 
kinderen en 
zwangere vrouwen" 
in hetzelfde 
gezichtsveld als de 
benaming van het 
product, gevolgd 
door vermelding 
tussen haakjes en 
overeenkomstig 
artikel 13, lid 1, van 
het cafeïnegehalte 
uitgedrukt in 
mg/100 g/ml. Voor 
voedingssupplemente
n wordt het 
cafeïnegehalte 
uitgedrukt per in de 
etikettering voor 
dagelijkse 
consumptie 
aanbevolen portie.

4.2. Andere 
levensmiddelen dan 
dranken, waaraan cafeïne 
is toegevoegd met 
nutritionele of 
fysiologische doeleinden.

"Bevat cafeïne. 
Niet aanbevolen 
voor kinderen en 
zwangere 
vrouwen" in 
hetzelfde 
gezichtsveld als de 
benaming van het 
product, gevolgd 
door vermelding 
tussen haakjes en 
overeenkomstig 
artikel 13, lid 1, 
van het 
cafeïnegehalte 
uitgedrukt in 
mg/100 g/ml. 
Voor 
voedingssuppleme
nten wordt het 
cafeïnegehalte 
uitgedrukt per in 
de etikettering 
voor dagelijkse 
consumptie 
aanbevolen portie.

Or. en

Motivering

Het woord "bevat" is technisch beter om achterpoortjes in de wetgeving te voorkomen, 
bijvoorbeeld guarana is een additief met een natuurlijk hoog cafeïnegehalte en zou niet 
hoeven te worden vermeld, als het woord "toegevoegde" wordt gebruikt. Ook dranken met een 
lager cafeïnegehalte dan 150 mg/l, met cafeïne die is toegevoegd voor de smaak, mogen niet 
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onder de etiketteringsvoorschriften van punt 4.2 vallen.

Amendement 358
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel – punt 4.2 – linker kolom

Standpunt van de Raad Amendement

4.2. Andere dan de in punt 4.1 
vermelde levensmiddelen
waaraan cafeïne is toegevoegd 
met nutritionele of fysiologische 
doeleinden.

4.2. Andere levensmiddelen dan dranken, waaraan 
cafeïne is toegevoegd met fysiologische doeleinden.

Or. en

Motivering

Delen van amendement 275 van de eerste lezing.

Amendement 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. VLEESPRODUCTEN UIT BIJZONDERE SLACHT
5 bis. 1. Vlees en 
vleesproducten afkomstig 
van dieren die vóór de slacht 
niet verdoofd zijn, zoals het 
geval is bij rituele slachting.

"Vlees uit slacht 
zonder verdoving"

Or. en

Motivering
Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.
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Amendement 360
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV 

Standpunt van de Raad Amendement

[gehele tekst van bijlage IV] Schrappen

Or. it

Amendement 361
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 19 

Standpunt van de Raad Amendement

19. levensmiddelen die rechtstreeks door 
kleine bedrijven in kleine hoeveelheden 
worden geleverd aan de eindverbruiker of
aan de plaatselijke detailhandel die 
rechtstreeks aan de eindverbruiker levert;

19. Levensmiddelen, met inbegrip van 
ambachtelijk door micro-ondernemingen 
in de winkel zelf vervaardigde producten, 
die rechtstreeks door de producent in 
kleine hoeveelheden worden geleverd aan 
de eindverbruiker of aan de plaatselijke 
detailhandel die rechtstreeks aan de 
eindverbruiker levert.

Or. de

Amendement 362
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 19 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

19 bis. glazen flessen met onuitwisbaar 
opschrift.

Or. it
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Motivering
Zie amendement 223 van het standpunt van het Parlement  in eerste lezing.

Amendement 363
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 19 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

19 bis. ambachtelijk vervaardigde 
producten;

Or. en

Amendement 364
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 19 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

19 bis. op onuitwisbare wijze gemerkte 
glazen flessen.

Or. en

Motivering

Op onuitwisbare wijze gemerkte glazen flessen zijn flessen die zijn bestemd voor hergebruik 
en die een etikettering hebben die rechtstreeks is geëtst of gegraveerd in het glas. In het 
voorstel gelden bepaalde verplichtingen op het gebied van voedingswaarde-etikettering ook 
voor deze flessen. Gelet op de waarde (ongeveer 60 miljoen EUR) en de lange levensduur (8-
12 jaar) van het bestaande bestand van deze flessen in de EU, moet het standpunt van het EP 
in eerste lezing (amendementen 124 en 223) worden ondersteund, om deze flessen van de 
vereisten op het gebied van voedingswaarde-etikettering vrij te stellen.
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Amendement 365
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een vleesproduct dat 
eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, 
portie of 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 geval van niet gekookt of niet 
gebakken gezouten vlees, als het 
toegevoegde water meer dan 10% van het 
gewicht van het product uitmaakt.
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
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Amendement 366
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. De benaming van het levensmiddel 
omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zich bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan
(bijvoorbeeld poeder, gevriesdroogd, 
snelgevroren, 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 zich bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan
(bijvoorbeeld poeder, opnieuw ingevroren,
gevriesdroogd, diepgevroren,
snelgevroren, ontdooid, concentraat, 
gerookt), in alle gevallen waarin het 
weglaten van deze informatie misleidend
zou kunnen zijn bij de aankoop.

Or. en

Amendement 367
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. en
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Amendement 368
János Áder

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. en

Amendement 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. it
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Amendement 370
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

Schrappen

Or. en

Amendement 371
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

Schrappen

Or. en

Amendement 372
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 

2. Schrappen
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"ontdooid".

Or. en

Amendement 373
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

Schrappen

Or. en

Amendement 374
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid", als het anders misleidend is.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten informatie hebben over de processen waaraan hun levensmiddelen 
worden onderworpen, als zij anders over de aard van de levensmiddelen zouden worden 
misleid. De levensmiddelenindustrie maakt gebruik van het bevriezingsproces om diverse 
redenen, onder andere voor de opslag en om het snijden van producten te vereenvoudigen. 
Om ervoor te zorgen dat de consumenten zinvolle informatie krijgen is het belangrijk om te 
verduidelijken wanneer de voorschriften gelden. Er moet gekeken worden naar het belang van 
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de consument en de informatie moet worden verstrekt, als zo wordt voorkomen dat de 
consumenten worden misleid.

Amendement 375
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid", tenzij het product geschikt is 
om opnieuw te worden ingevroren.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten informatie hebben over de processen waaraan hun levensmiddelen 
worden onderworpen, als zij anders over de integriteit van de levensmiddelen zouden worden 
misleid. De levensmiddelenindustrie maakt gebruik van het bevriezingsproces om diverse 
redenen, onder andere voor het vervoer en de opslag en om het snijden van producten te 
vereenvoudigen. Om ervoor te zorgen dat de consumenten zinvolle informatie krijgen is het 
belangrijk om te verduidelijken wanneer de voorschriften gelden. Dit is het geval, als de 
informatie voor de consument praktisch nut heeft, bijvoorbeeld als opnieuw invriezen niet 
kan, omdat de kwaliteit of veiligheid van het product hierdoor in het gedrang zou komen.

Amendement 376
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht en als er sprake is van een 
aanwijsbaar gezondheidsrisico, gaat de 
benaming van het levensmiddel vergezeld 
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van de vermelding "ontdooid".

Or. en

Amendement 377
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht en als een gezondheidsrisico is 
vastgesteld, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

Or. en

Amendement 378
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid", tenzij het levensmiddel 
geschikt is om opnieuw te worden 
ingevroren.

Or. en
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Amendement 379
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 

Standpunt van de Raad Amendement

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid".

2. Voor levensmiddelen die vóór verkoop 
diepgevroren waren en ontdooid worden 
verkocht, gaat de benaming van het 
levensmiddel vergezeld van de vermelding 
"ontdooid", tenzij het levensmiddel 
geschikt is om opnieuw te worden 
ingevroren.

Or. en

Motivering

In gevallen waar de voedselveiligheid niet in het gedrang komt, als een ontdooid product 
opnieuw wordt ingevroren, mag de vermelding "ontdooid" niet verplicht zijn. 

Amendement 380
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Als levensmiddelen die onder punt 2 
vallen, meer dan één ingrediënt bevatten, 
is de vermelding alleen verplicht, als het 
hele product is ingevroren vóór de 
verkoop aan de eindverbruiker.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten informatie hebben over de processen waaraan hun levensmiddelen 
worden onderworpen, als zij anders over de aard van de levensmiddelen zouden worden 
misleid. De levensmiddelenindustrie maakt gebruik van het bevriezingsproces om diverse 
redenen, onder andere voor de opslag en om het snijden van producten te vereenvoudigen. 
Om ervoor te zorgen dat de consumenten zinvolle informatie krijgen is het belangrijk om te 
verduidelijken wanneer de voorschriften gelden. Er moet gekeken worden naar het belang van 
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de consument en de informatie moet worden verstrekt, als zo wordt voorkomen dat de 
consumenten worden misleid.

Amendement 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

Deel B bis – Speciale eisen aan de 
aanduiding van worstdarmen
In de lijst van bestanddelen wordt de bij 
de vervaardiging van worst gebruikte 
darm als volgt aangeduid:
"natuurlijke darm" wanneer de voor de 
vervaardiging van de worst gebruikte 
darm uit de ingewanden van 
evenhoevigen afkomst is;
"kunstmatige darm" in de overige 
gevallen.
Wanneer een kunstmatige darm niet 
eetbaar is, moet dit worden vermeld.

Or. de

Amendement 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Voor voedsel waarbij een ingrediënt of 
bestanddeel waarvan de consument 
verwacht dat het van nature aanwezig of 
normaliter gebruikt is, vervangen is door 
een ander bestanddeel of een ander 
ingrediënt, vermeldt het etiket, naast de 
lijst van ingrediënten, duidelijk het 
bestanddeel of ingrediënt dat ter gehele of 

4. Voor voedsel waarbij een ingrediënt of 
bestanddeel waarvan de consument 
verwacht dat het van nature aanwezig of 
normaliter gebruikt is, vervangen is door 
een ander bestanddeel of een ander 
ingrediënt, moet op het etiket, naast de lijst 
van ingrediënten, een van de volgende 
vermeldingen goed zichtbaar zijn 
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gedeeltelijke vervanging is gebruikt. aangebracht:
a) "(Benaming van het levensmiddel),
vervaardigd met (aanduiding van het ter 
vervanging gebruikte bestanddeel of 
ingrediënt )in plaats van (aanduiding van 
het vervangen bestanddeel of ingrediënt)" 
ofwel
b) (Benaming van het levensmiddel) met 
(aanduiding van het vervangen 
bestanddeel of ingrediënt)-surrogaat " 
ofwel "(Benaming van het levensmiddel) 
met (aanduiding van het vervangen 
bestanddeel of ingrediënt)-imitatie".

Or. de

Motivering

In de regeling volgens het standpunt van de Raad zouden levensmiddelenproducenten in de 
verleiding kunnen komen de bewuste levensmiddelen van uitvoerige en lange omschrijvingen 
van de gebruikte vervangende ingrediënten te voorzien. De bescherming van de consument is 
meer gediend met duidelijke en begrijpelijke aanduiddingen, die de consument direct de 
nodige informatie biedt voor een bewuste aankoopbeslissing.

Amendement 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

4 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

Herstel standpunt eerste lezing.
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Amendement 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 ter (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een vleesproduct dat 
eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, 
portie of 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 geval van niet gekookt of niet 
gebakken gezouten vlees, als het 
toegevoegde water meer dan 10% van het 
gewicht van het product uitmaakt.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 quater (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

4 quater. De benaming van het 
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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

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 386
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 1 – rechter kolom – eerste paragraaf

Standpunt van de Raad Amendement

"Olie", nader omschreven met: "Olie", nader omschreven met:
het adjectief "plantaardig" dan wel
"dierlijk",

- het adjectief "dierlijk" (of de vermelding 
van de specifieke dierlijke oorsprong),

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige oorsprong.

Or. es

Justification
Amendement 263 in eerste lezing.

Amendement 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 1 – rechter kolom – eerste paragraaf
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Standpunt van de Raad Amendement

"Olie", nader omschreven met: "Olie", nader omschreven met: – hetzij het
adjectief "dierlijke" (of de vermelding van 
de specifieke dierlijke oorsprong), – hetzij, 
naargelang het geval, de vermelding van 
de specifieke plantaardige oorsprong.

het adjectief "plantaardig" dan wel 
"dierlijk", of

Indien de afwezigheid van bepaalde 
plantaardige oliën niet kan worden 
gegarandeerd, is de vermelding "kan … 
bevatten" verplicht.

hetzij de vermelding van de specifieke
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Or. en

Amendement 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 1 – rechter kolom – eerste paragraaf

Standpunt van de Raad Amendement

"Olie", nader omschreven met: "Olie", nader omschreven met: – hetzij het
adjectief "dierlijke" (of de vermelding van
de specifieke dierlijke oorsprong), – hetzij, 
naargelang het geval, de vermelding van 
de specifieke plantaardige oorsprong.

het adjectief "plantaardig" dan wel 
"dierlijk", of

Indien de afwezigheid van bepaalde 
plantaardige oliën niet kan worden 
gegarandeerd, is de vermelding "kan … 
bevatten" verplicht.

hetzij de vermelding van de specifieke
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Or. en

Motivering

Herstelt het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 389
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Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 1 – rechter kolom – tweede paragraaf

Standpunt van de Raad Amendement

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

Het adjectief "geheel dan wel gedeeltelijk 
gehard", moet worden toegevoegd aan de 
vermelding van een geharde olie.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 390
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 2 – rechter kolom – eerste paragraaf 

Standpunt van de Raad Amendement

"Vet", nader omschreven met: "Vet" of "vette materie", nader omschreven 
met de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

- het adjectief "plantaardig" dan wel 
"dierlijk",
- hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Or. es

Motivering

Amendement 279 in eerste lezing.
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Amendement 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 2 – rechter kolom – eerste paragraaf 

Standpunt van de Raad Amendement

"Vet", nader omschreven met: "Vet", nader omschreven met de 
vermelding van de specifieke plantaardige 
of dierlijke oorsprong.

- het adjectief "plantaardig" dan wel 
"dierlijk", of
- hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Or. en

Motivering

Herstel standpunt eerste lezing.

Amendement 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel B – tabel – punt 15 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

15 bis. Natuurlijke 
extracten uit fruit, 
groenten en eetbare 
planten of delen van 
planten, die met 
mechanisch-fysische 
procedés gewonnen 
worden en in 
geconcentreerde vorm 
gebruikt worden om 
levensmiddelen te 
kleuren. 

"Als kleurstof gebruikte 
levensmiddelen"

Or. en
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Motivering

Kleurstoffen worden om kleur toe te voegen als ingrediënten gebruikt bij de vervaardiging 
van andere voedingsmiddelen. Door de aanduiding in de lijst van bestanddelen wordt het doel 
van de stof als kleurstof voor de consument duidelijk gemaakt. Daar er in de 
Gemeenschapswetgeving geen informatieplicht ten aanzien van kleurstoffen bestaat, is het 
dienstig om de specifieke vermelding te vervangen door de aanduiding van een categorie.

Amendement 393
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel C – lijst

Standpunt van de Raad Amendement

Voedingszuur Voedingszuur

Zuurteregelaar Zuurteregelaar

Antiklontermiddel Antiklontermiddel
Antischuimmiddel Antischuimmiddel

Antioxidant Antioxidant

Vulstof Vulstof

Kleuren Kleuren

Emulgator Emulgator

Smeltzout1
Smeltzout1

Enzymen*

Verstevigingsmiddel Verstevigingsmiddel

Smaakversterker Smaakversterker

Meelverbeteraar Meelverbeteraar

Schuimmiddel Schuimmiddel
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Geleermiddel Geleermiddel

Glansmiddel Glansmiddel

Bevochtigingsmiddel Bevochtigingsmiddel

Gemodificeerd zetmeel2 Gemodificeerd zetmeel2

Conserveermiddel Conserveermiddel

Drijfgas Drijfgas

Rijsmiddel Rijsmiddel

Complexvormer Complexvormer

Stabilisator Stabilisator

Zoetstof Zoetstof

Verdikkingsmiddel Verdikkingsmiddel
_________________ _________________
1 Alleen voor smeltkaas en producten op 
basis van smeltkaas. 

1 Alleen voor smeltkaas en producten op 
basis van smeltkaas. 

2 De specifieke benaming of het E-nummer 
behoeft niet te worden vermeld.

2 De specifieke benaming of het E-nummer 
behoeft niet te worden vermeld.

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

* De specifieke benaming of het 
EG-nummer behoeft 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 verdedigbaar 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.
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Amendement 394
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. Aroma's worden aangeduid met hetzij de
term "aroma('s)", hetzij een meer 
specifieke benaming of beschrijving van 
het aroma.

1. Onverminderd punt 2 worden aroma's 
aangeduid met de termen:

– "aroma's"
of een meer specifieke benaming of 
beschrijving van het aroma indien de 
aromatiserende component aroma's bevat 
als omschreven in artikel 3, lid 2, 
onder b), c), d), e), f), g), en h), van 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake aroma's en 
bepaalde voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in of op levensmiddelen (*);
– "rookaroma('s)", of "rookaroma('s) 
geproduceerd van "voedingsmiddel(en) of 
voedingsmiddelencategorie of 
bron(nen)"" (bv. van beukenhout 
geproduceerd rookaroma), indien de 
aromatiserende component aroma's bevat 
als omschreven in artikel 3, lid 2, onder f), 
van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en 
het levensmiddel een rooksmaak verleent.

Or. en

Amendement 395
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 3 

Standpunt van de Raad Amendement

3. De term "natuurlijk" of elke andere 3. De term "natuurlijk" voor de 
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uitdrukking die in wezen dezelfde 
betekenis heeft, mag alleen worden 
gebruikt voor aroma's waarvan de 
aromatiserende component uitsluitend 
aromastoffen bevat als omschreven in 
artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening
(EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende 
bereidingen als omschreven in artikel 3, 
lid 2, onder d), van die verordening.

beschrijving van aroma's wordt gebruikt 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 1334/2008.

Or. en

Amendement 396
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Deel D – punt 4 

Standpunt van de Raad Amendement

4. Indien de benaming van het aroma een 
verwijzing bevat naar de dierlijke of 
plantaardige oorsprong of aard van de 
gebruikte stoffen, mag de term
"natuurlijk" of elke andere uitdrukking 
die in wezen dezelfde betekenis heeft, 
alleen worden gebruikt wanneer de
aromatiserende component werd 
geïsoleerd door fysische dan wel 
enzymatische of microbiologische 
procedés of door traditionele 
levensmiddelenbereidingswijzen, 
uitsluitend of vrijwel uitsluitend 
uitgaande van het betrokken levensmiddel 
of het betrokken uitgangsmateriaal voor 
de bereiding van aroma's.

4. Bij wijze van afwijking van artikel 16,
lid 6, van Verordening (EG) 
nr. 1334/2008 mag de term "natuurlijk(e) 
aroma('s)" ook worden gebruikt wanneer
is voldaan aan de in lid 4 of 5 van dat 
artikel vermelde voorwaarden.

Or. en

Motivering

De verordening dient te worden aangepast aan de wijzigingen die zijn aangebracht in 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 met regels voor de aanduiding van aroma's. Uitdrukkingen 
als "Natuurlijk aardbeienaroma met andere natuurlijke aroma's" zijn echter lang. Met lid 3 
van dit amendement wordt de producenten flexibiliteit verleend.
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Amendement 397
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

Standpunt van de Raad Amendement

1. c bis. die vallen onder nationale 
maatregelen tot vrijstelling van 
verpakkingen van 50 g of minder.

Or. en

Motivering

Diverse EU-lidstaten hebben voor bepaalde levensmiddelen, met name zoetwaren, hun eigen 
regels ontwikkeld wat de vereisten inzake het minimale nettogewicht betreft. Als de 
verordening wordt gewijzigd om een vermelding van het nettogewicht verplicht te maken, 
leidt dit tot een reële last voor de kleine bedrijven die de producten in kwestie verkopen, 
zonder reëel voordeel voor de consumenten. Om de lasten voor de sectoren waarvoor deze 
wijzigingen in de verordening gevolgen hebben, niet te verhogen, moet de vrijstelling van de 
voorschriften in kwestie gehandhaafd blijven.

Amendement 398
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI 

Standpunt van de Raad Amendement

[gehele tekst van bijlage IV] Schrappen

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 25, lid 2, onder b).
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Amendement 399
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – opschrift 1

Standpunt van de Raad Amendement

VLEESSOORTEN WAARVOOR DE 
VERMELDING VAN HET LAND VAN 
OORSPRONG OF DE PLAATS VAN 
HERKOMST VERPLICHT IS

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 25, lid 2, onder b).

Amendement 400
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – afdeling 1 – titel 

Standpunt van de Raad Amendement

REFERENTIE-INNAMES VOOR 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

REFERENTIE-INNAMES PER DAG
VOOR VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Or. en

Motivering

Dit amendement is in eerste lezing door het Parlement aangenomen (amendement 242).

Amendement 401
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 2 – alinea 1 – derde streepje 
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Standpunt van de Raad Amendement

– 15% van de in punt 1 vermelde 
voedingswaardereferenties per portie voor 
verpakkingen die één portie bevatten.

– 15% van de in punt 1 vermelde 
voedingswaardereferenties per portie voor 
verpakkingen die één portie bevatten;
– 5% van de ADH per 100kcal voor 
andere producten dan dranken.

Or. en

Motivering

Volgens het onderhavige voorstel mag bij voedsel dat veel water bevat en/of weinig energie, 
niet worden gewezen op het gehalte aan vitamine of mineralen. Dit komt niet overeen met de 
etiketteringsvoorschriften van de Codex alimentarius, waar de mogelijkheid bestaat om 
percentage te koppelen aan kcal. Door de uitsluiting van de referentie naar 5% van de ADH 
per 100kcal, kan voor veel fruit, groente en zuivel geen informatie over de micronutritionele 
inhoud worden verstrekt ("bron van" vitaminen en mineralen), omdat zij veel water bevatten.

Amendement 402
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage XV – paragraaf 1 – inleidende formule 

Standpunt van de Raad Amendement

In de voedingswaardedeclaratie voor 
energie (kilojoules (kJ) en kilocalorieën 
(kcal)) en massa (grammen (g), 
milligrammen (mg), en microgrammen 
(μg)) wordt, afhankelijk van het geval, 
gebruikgemaakt van de volgende 
meeteenheden en volgorde van presentatie 
van de informatie:

In de voedingswaardedeclaratie voor 
energie (kilocalorieën (kcal)) en massa 
(grammen (g), milligrammen (mg), en 
microgrammen (μg)) wordt, afhankelijk 
van het geval, gebruikgemaakt van de 
volgende meeteenheden en volgorde van 
presentatie van de informatie:

Or. en

Motivering

Als overeengekomen in de eerste lezing van het EP is de nieuwe verordening die wordt 
voorgesteld, ontworpen om de informatie voor de consumenten te verbeteren. Aangezien 
calorieën de best begrepen meeteenheid zijn en men het erover eens is dat vele consumenten 
al moeilijkheden ondervinden om de informatie op etiketten te begrijpen, met name wat 
voedingswaarde betreft, is het gebruik van kJ overbodig en potentieel contraproductief.
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