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PR_COD_2am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten
(17602/1/2010 – C7-0000/2011 – 2008/0028(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17602/1/2010 – C7-0000/2011),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0040),

– gezien de toezegging van de Commissie, op de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement van ... maart 2011, om het door het Parlement in tweede lezing ingenomen 
standpunt over te nemen, en de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de 
Raad van .. maart 2011 om dat standpunt goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, 
lid 8, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 66 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 
gevoegd;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Standpunt van de Raad
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Het vrije verkeer van veilig en gezond
voedsel is een wezenlijk aspect van de 

(2) Het vrije verkeer van veilig voedsel is 
een wezenlijk aspect van de interne markt, 

                                               
1 PB C .. van .., blz.  .
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interne markt en levert een aanzienlijke 
bijdrage tot de gezondheid en het welzijn 
van de burgers en hun sociale en 
economische belangen.

dat een aanzienlijke bijdrage levert tot de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
en hun sociale en economische belangen. 
Deze verordening dient zowel de belangen 
van de interne markt, doordat zij zorgt 
voor vereenvoudiging van de rechtspraak, 
voor rechtszekerheid en terugdringing 
van de bureaucratie, als van de burgers 
doordat zij een heldere, begrijpelijke en 
leesbare etikettering van levensmiddelen 
voorschrijft.

Or. en

Amendement 2

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling 
voor het verband tussen voeding en 
gezondheid en voor de keuze van een aan 
de individuele behoeften aangepast 
voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie van 30 mei 2007 over een EU-
strategie voor aan voeding, overgewicht en 
obesitas gerelateerde gezondheidskwesties 
staat dat voedingswaarde-etikettering een 
belangrijk instrument is om de 
consumenten te informeren over de 
samenstelling van levensmiddelen en hen 
te helpen een doordachte keuze te maken. 
In de Communicatie van de Commissie 
van 13 maart 2007, getiteld "EU-strategie
voor het consumentenbeleid 2007-2013 -
Consumenten mondig maken, hun welzijn 
verbeteren en hun effectief bescherming 
bieden" is onderstreept dat het voor 
daadwerkelijke concurrentie en de 
consumentenwelvaart van essentieel belang 
is dat de consumenten doordachte keuzes 
kunnen maken. Kennis van de 
grondbeginselen van voeding en een 
adequate voedingswaarde-informatie op 

(10) Er bestaat belangstelling onder het 
publiek voor het verband tussen voeding 
en gezondheid en voor de keuze van een 
aan de individuele behoeften aangepast 
voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie van 30 mei 2007 over een 
EU-strategie voor aan voeding, 
overgewicht en obesitas gerelateerde 
gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering één van de 
methodes is om de consumenten te 
informeren over de samenstelling van de 
levensmiddelen en hen te helpen een 
doordachte keuze te maken. Voorlichtings-
en informatie campagnes vormen een 
belangrijk mechanisme voor het 
verbeteren van het inzicht van de 
consument in gegevens over voedsel. In de 
Uniestrategie voor het consumentenbeleid 
2007-2013 is onderstreept dat het voor 
daadwerkelijke concurrentie en de 
consumentenwelvaart van essentieel belang 
is dat de consumenten doordachte keuzes 
kunnen maken. Kennis van de 
grondbeginselen van voeding en een 
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levensmiddelen zouden er veel toe 
bijdragen dat de consument die doordachte 
keuze kan maken.

adequate voedingswaarde-informatie op 
levensmiddelen zouden er veel toe 
bijdragen dat de consument die doordachte 
keuze kan maken. Voorts is het zinnig en 
juist dat consumenten in de lidstaten 
gebruik kunnen maken van een neutrale 
informatiebron om antwoord te krijgen op 
specifieke vragen over voedsel. Daarom 
moeten de lidstaten zorgen voor adequate 
hotlines, aan de financiering waarvan de 
levensmiddelensector eventueel kan 
bijdragen.

Or. en

Amendement 3

Standpunt van de Raad
Overweging 11

Standpunt van de Raad Amendement

(11) Met het oog op meer rechtszekerheid 
en een rationele en consistente handhaving 
van de voorschriften is het dienstig dat de 
Richtlijnen 90/496/EEG en 2000/13/EG 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door één enkele verordening die zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven
zekerheid biedt en de administratieve 
lasten vermindert.

(11) Met het oog op meer rechtszekerheid 
en een rationele en consistente handhaving 
van de voorschriften is het dienstig dat de 
Richtlijnen 90/496/EEG en 2000/13/EG 
worden ingetrokken en worden vervangen 
door één enkele verordening die zowel de 
consumenten als belanghebbenden 
zekerheid biedt en de administratieve 
lasten vermindert.

Or. en

Amendement 4

Standpunt van de Raad
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 

(15) De Unievoorschriften zijn alleen van 
toepassing op ondernemingen waarvan de 
opzet een zekere mate van continuïteit van 
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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.

de activiteiten en van organisatie 
impliceert. Activiteiten zoals het 
occasioneel leveren van levensmiddelen, 
het serveren van maaltijden en het
verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen, bij voorbeeld tijdens 
liefdadigheidsactiviteiten of buurtfeesten 
en vergaderingen, alsook de verkoop van 
levensmiddelen in de diverse vormen van 
rechtstreekse verkoop vanuit 
boerenbedrijven, vallen niet onder deze 
verordening.

Or. en

Amendement 5

Standpunt van de Raad
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 
eveneens de grootkeukens worden 
gerekend, niet overmatig te belasten, 
dienen zij, evenals niet-voorverpakte 
producten in het algemeen, van de 
etiketteringsplicht te worden vrijgesteld.

Or. en

Amendement 6

Standpunt van de Raad
Overweging 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) Het hoofddoel van verplichte 
voedselinformatie moet zijn de 
consumenten in staat te stellen een 

(17) Het doel van verplichte 
voedselinformatie is de consumenten in 
staat te stellen bewuste koopbesluiten te 
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levensmiddel te identificeren en er 
passend gebruik van te maken en keuzes 
te maken volgens hun individuele 
voedingsbehoeften. Hiertoe moeten 
exploitanten die informatie toegankelijk 
maken voor visueel gehandicapten.

nemen die aansluiten op hun individuele 
voedingswensen en -behoeften. Hiertoe 
moeten exploitanten die informatie 
toegankelijk maken voor visueel 
gehandicapten.

Or. en

Amendement 7

Standpunt van de Raad
Overweging 18

Standpunt van de Raad Amendement

(18) Om de voedselinformatiewetgeving te 
kunnen aanpassen aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten, 
moet er bij de bezinning over de noodzaak 
van verplichte voedselinformatie voor 
ogen worden gehouden dat de 
meerderheid van de consumenten grote 
belangstelling toont voor openbaarmaking 
van bepaalde informatie.

(18) Om de voedselinformatiewetgeving te 
kunnen aanpassen aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten 
en om te voorkomen dat er overbodig 
verpakkingsafval ontstaat, moet de 
verplichte etikettering van levensmiddelen 
beperkt worden tot de vermelding van 
basisgegevens, die aantoonbaar van groot 
belang zijn voor de meerderheid van de 
consumenten.

Or. en

Amendement 8

Standpunt van de Raad
Overweging 23

Standpunt van de Raad Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld op grond 
waarvan de Commissie kan toestaan dat 
bepaalde vermeldingen met alternatieve 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Raadpleging van de belanghebbenden 
moet tijdige en doelgerichte wijzigingen 

Schrappen
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van de voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 9

Standpunt van de Raad
Overweging 25

Standpunt van de Raad Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn om de consumenten te 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes. 
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om de 
kans dat de op het etiket vermelde 
informatie de doelgroep beïnvloedt zo 
groot mogelijk te maken, en dat kleine 
letters één van de belangrijkste oorzaken 
van de ontevredenheid van de consumenten 
met voedseletiketten zijn. Wel dient een 
integrale aanpak te worden ontwikkeld die 
alle aspecten van leesbaarheid in 
aanmerking neemt.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn om de consumenten te 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes. 
Uit studies blijkt dat de goede leesbaarheid 
van het etiket een belangrijk element is om 
de kans dat de op het etiket vermelde 
informatie de doelgroep beïnvloedt zo 
groot mogelijk te maken, en dat onleesbare 
productinformatie één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten over voedseletiketten is.
Daarom dient een integrale aanpak te 
worden ontwikkeld die alle aspecten van 
leesbaarheid in aanmerking neemt, waartoe 
ook lettertype, kleur en contrast behoren.

Or. en

Amendement 10

Standpunt van de Raad
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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 11

Standpunt van de Raad
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 alcoholische 
dranken ook onder de toepassingssfeer 
van deze verordening moeten vallen, met 
name wat de verplichting betreft om 
informatie te verstrekken over de 
energetische waarde. 

Or. en

Amendement 12

Standpunt van de Raad
Overweging 33

Standpunt van de Raad Amendement

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 

(33) Naar aanleiding van de crisis in 
verband met boviene spongiforme 
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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 
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.

encefalopathie is de aanduiding van de 
oorsprong in de Europese Unie verplicht 
gesteld voor rundvlees en 
rundvleesproducten. Ook andere 
vleessoorten, zoals varkens-, schapen- en 
geitenvlees en vlees van gevogelte worden 
algemeen geconsumeerd in de Europese
Unie, en daarom moet worden onderzocht 
of een oorsprongsvermelding ook voor 
deze producten verplicht moet worden 
gesteld. De specifieke 
oorsprongsvoorschriften zouden per 
vleessoort kunnen verschillen, naar gelang 
de kenmerken van de diersoort. In het 
geval van de oorsprongsvermelding
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

Amendement 13

Standpunt van de Raad
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-, 

(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-, 
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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 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.

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 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. en

Amendement 14

Standpunt van de Raad
Overweging 36

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 15

Standpunt van de Raad
Overweging 36 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(36 bis) Om producten in verpakkingen 
van verschillende grootte gemakkelijker te 
kunnen vergelijken, is het dan ook zinnig 
de verplichte vermelding van de 
voedingswaarde per 100 g/100 ml te 
behouden, en indien nodig aanvullende 
vermeldingen per portie toe te staan. Als 
het levensmiddel als afzonderlijke portie is 
voorverpakt, moet ook de voedingswaarde 
per portie verplicht worden vermeld. Om 
te voorkomen dat misleidende gegevens 
worden verstrekt over de omvang van de 
portie, moet de Commissie voorschriften 
vaststellen om door middel van een 
raadplegingsprocedure voor de hele Unie 
geldende normen voor de omvang van 
porties vast te stellen.

Or. en

Amendement 16

Standpunt van de Raad
Overweging 41

Standpunt van de Raad Amendement

(41) Om onnodige lasten voor het 
bedrijfsleven te vermijden is het dienstig 
dat bepaalde categorieën van 
levensmiddelen die niet verwerkt zijn of 
waarvoor de voedingswaarde-informatie 
niet bepalend voor de keuze van de 
consument is, worden vrijgesteld van de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij 
andere Unie-voorschriften de verstrekking 
van die informatie verplicht maken.

(41) Om onnodige lasten voor de 
levensmiddelenproducenten en de handel
te vermijden is het dienstig dat bepaalde 
categorieën van levensmiddelen die niet 
verwerkt zijn of waarvoor de 
voedingswaarde-informatie niet bepalend 
voor de aankoopbeslissingen van de 
consumenten is, dan wel waarvan de 
buitenste verpakking of het etiket te klein 
is om er alle verplichte informatie op aan 
te brengen, worden vrijgesteld van de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij 
ander wetgeving van de Unie de 
verstrekking van die informatie verplicht 
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maakt.

Or. en

Amendement 17

Standpunt van de Raad
Overweging 49

Standpunt van de Raad Amendement

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

(49) Ook bij niet-voorverpakte 
levensmiddelen en het aanbod van grote 
cateringbedrijven is informatie over 
mogelijke allergenen zeer belangrijk voor 
personen met een allergie. Daarom moet 
informatie over potentiële allergenen altijd 
voor de consument beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 18

Standpunt van de Raad
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 

(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. Aangezien nationale 
etiketteringseisen aanleiding kunnen 
geven tot belemmeringen voor het vrije 
verkeer in de interne markt, is het 



PE460.612v01-00 16/56 PR\858760NL.doc

NL

verordening worden geharmoniseerd. bovendien wenselijk dat de lidstaten 
aantonen waarom dergelijke maatregelen 
noodzakelijk zijn en kenbaar maken wat 
zij zullen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de genomen maatregelen de 
handel zo weinig mogelijk hinderen.

Or. en

Amendement 19

Standpunt van de Raad
Overweging 55 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(55 bis) Producten van ambachtelijke 
levensmiddelenproducenten en verse 
toebereidingen van de detailhandel in 
levensmiddelen, die op de plaats van 
verkoop zelf worden vervaardigd, kunnen 
stoffen bevatten die bij gevoelige personen 
leiden tot allergieën of intoleranties. 
Omdat met name niet-voorverpakte 
producten echter persoonlijk aan de klant 
worden verkocht, moet de desbetreffende 
informatie bijvoorbeeld worden verstrekt 
via het verkoopgesprek of via een 
duidelijk zichtbaar bord in de 
verkoopzone dan wel via 
informatiemateriaal dat is uitgestald.

Or. en

Amendement 20

Standpunt van de Raad
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

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 
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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.

voorverpakte levensmiddelen die voor 
afgifte aan de eindverbruiker bestemd zijn, 
en op voor levering aan grote cateraars 
bestemde levensmiddelen.

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.

Or. en

Amendement 21

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. Deze verordening is uitsluitend van 
toepassing op levensmiddelen die worden 
bereid in het kader van een commerciële 
activiteit, waarbij het begrip 
"commerciële activiteit" een bepaalde 
continuïteit van de activiteiten en een 
bepaalde organisatie impliceert. 
Activiteiten zoals het occasioneel 
behandelen, serveren en verkopen van 
levensmiddelen door privépersonen 
tijdens evenementen zoals 
liefdadigheidsactiviteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 22

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) "grote cateraars": bedrijven of 
instellingen (inclusief voertuigen en vaste 
of mobiele kramen), zoals restaurants, 
kantines, scholen en ziekenhuizen, waar in 
het kader van de normale bedrijfsactiviteit 
voedsel voor aflevering aan de 
eindverbruiker wordt bereid, dat zonder
verdere bereiding klaar voor consumptie 
is;

d)  "grote cateraars": bedrijven of 
instellingen (inclusief voertuigen en vaste 
of mobiele kramen), zoals restaurants, 
kantines, scholen, ziekenhuizen en 
cateringbedrijven, waarin in het kader van 
de normale bedrijfsactiviteit voedsel voor 
aflevering aan de eindverbruiker wordt 
bereid, dat voor onmiddellijke consumptie
door de consument bedoeld is;

Or. en

Amendement 23

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en aan grote 
cateraars te worden aangeboden en bestaat 
uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast;

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en aan grote 
cateraars te worden aangeboden en bestaat 
uit een levensmiddel in 
verpakkingsmateriaal, waarbij dit 
verpakkingsmateriaal het levensmiddel 
geheel of ten dele kan bedekken, maar 
zodanig dat de inhoud niet kan worden 
veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast; het begrip "voorverpakt 
levensmiddel"heeft geen betrekking op 
levensmiddelen die vers verpakt worden 
op de plaats van verkoop;

Or. en



PR\858760NL.doc 19/56 PE460.612v01-00

NL

Amendement 24

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

k bis) "hoofdgezichtsveld" of "voorkant 
van de verpakking": het gezichtsveld van 
een verpakking dat de consument bij 
aankoop hoogstwaarschijnlijk het eerst 
waarneemt en waarmee hij karakter of 
aard van een product en, indien van 
toepassing, de merknaam onmiddellijk 
kan identificeren. Indien een verpakking 
verscheidene identieke 
"hoofdgezichtsvelden" of "voorkanten 
van de verpakking" heeft, dan worden 
alle als "voorkant van de verpakking" 
beschouwd;

Or. en

Amendement 25

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter k ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

k ter) "leesbaarheid": teksten in schrift, 
druk, reliëfdruk, markering, gravure of 
stempeling die een consument met een 
normaal gezichtsvermogen kan 
waarnemen. De leesbaarheid hangt af van 
de grootte van het schrift, het soort 
schrift, de dikte van streepjes of stippeltjes 
van het schrift, de afstand tussen de 
woorden, letters en regels, de verhouding 
tussen de letterbreedte en -hoogte alsmede 
het contrast tussen het schrift en de 
achtergrond;

Or. en
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Amendement 26

Standpunt van de Raad
Artikel 2 - lid 2 - letter o bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

o bis) "uit één enkel ingrediënt bestaand 
product": een levensmiddel dat, met 
uitzondering van zout, suiker, specerijen, 
water, additieven, aroma's of enzymen, 
slechts één ingrediënt bevat;

Or. en

Amendement 27

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter p bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

p bis) "uiterste consumptiedatum": de 
datum waarvoor een levensmiddel moet 
worden geconsumeerd. Na deze datum 
mag het levensmiddel niet meer aan 
consumenten worden verstrekt of 
verwerkt;

Or. en

Amendement 28

Standpunt van de Raad
Artikel 3 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

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

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, transparantie en 
vergelijkbaarheid van producten in het 
belang van de consument, zodat een basis 
wordt verschaft voor het maken van goed 
doordachte keuzes en het veilig gebruik 
van levensmiddelen.
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sociale en ethische aspecten.

Or. en

Amendement 29

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

1 bis. Voedseletiketteringen moeten voor 
de gemiddelde consument gemakkelijk te 
herkennen, te lezen en te begrijpen zijn.

Or. en

Amendement 30

Standpunt van de Raad
Artikel 4 - lid 1 - letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) informatie over de bescherming van de 
gezondheid van de consumenten en het 
veilig gebruik van een levensmiddel. Dit 
betreft met name informatie over:

b) informatie over de bescherming van de 
gezondheid van de consumenten en het 
veilig gebruik van een levensmiddel. Dit 
betreft met name informatie over:

i) eigenschappen van de samenstelling die 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid 
van bepaalde groepen consumenten;

i) eigenschappen van de samenstelling die 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid 
van bepaalde groepen consumenten;

ii) houdbaarheid, bewaring en veilig 
gebruik;

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

iii) het effect op de gezondheid, 
waaronder de risico's en de gevolgen van 
een schadelijke en gevaarlijke consumptie 
van een levensmiddel;

Or. en
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Amendement 31

Standpunt van de Raad
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 wordt 
rekening gehouden met de mogelijke 
kosten en voordelen voor 
belanghebbenden (o.m. consumenten, 
producenten en anderen) van het 
verstrekken van bepaalde informatie.

Or. en

Amendement 32

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Voedselinformatie mag niet misleidend 
zijn, met name niet: 

1. Voedselinformatie mag niet misleidend 
zijn, met name niet:

a) ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel, en vooral niet ten aanzien 
van de aard, identiteit, eigenschappen, 
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, 
land van oorsprong of plaats van herkomst 
en wijze van vervaardiging of productie;

a) ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel, en vooral niet ten aanzien 
van de aard, identiteit, eigenschappen, 
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, 
land van oorsprong of plaats van herkomst 
en wijze van vervaardiging of productie;

b) door aan het levensmiddel effecten of 
eigenschappen toe te schrijven die het niet 
bezit;

b) door aan het levensmiddel effecten of 
eigenschappen toe te schrijven die het niet 
bezit;

c) door te suggereren dat het levensmiddel 
bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle 
soortgelijke levensmiddelen dezelfde 
kenmerken bezitten;

c) door te suggereren dat het levensmiddel 
bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle 
soortgelijke levensmiddelen dezelfde 
kenmerken bezitten;

(c bis)  door nadrukkelijk te wijzen op het 
ontbreken van bepaalde ingrediënten 
en/of voedingsstoffen, die in het 
desbetreffende soort levensmiddel 
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normaliter al niet aanwezig zijn.
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 in de presentatie, 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 bis.) door expliciet reclame te maken 
met een duidelijke vermindering van het 
suiker- en/of vetgehalte, wanneer niet 
tevens het energiegehalte (kilojoule, resp. 
kilocalorieën) dienovereenkomstig is 
gereduceerd;

Or. en

Amendement 33

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De voor de voedselinformatie 
verantwoordelijke exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf is de exploitant 
onder wiens naam of handelsnaam het 
levensmiddel in de handel wordt gebracht, 
of, indien de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is 
gevestigd, de invoerder die het 
levensmiddel in de Unie invoert.

1. De voor voedselinformatie 
verantwoordelijke persoon is de exploitant 
van het levensmiddelenbedrijf die als 
eerste een levensmiddel op de EU-markt 
brengt, of, indien van toepassing, de 
exploitant van het levensmiddelenbedrijf
onder wiens naam of bedrijfsnaam het 
levensmiddel wordt verhandeld.

Or. en
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Amendement 34

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De voor de voedselinformatie 
verantwoordelijke exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf staat in voor de 
aanwezigheid en de nauwkeurigheid van de 
voedselinformatie overeenkomstig de 
geldende voedselinformatiewetgeving en 
de voorschriften van desbetreffende 
nationale regelgeving.

2. De voor de voedselinformatie 
verantwoordelijke persoon garandeert de 
aanwezigheid en juistheid van de 
opgegeven bijzonderheden. Voor zover de 
activiteit van de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven op de 
voedselinformatie binnen het onder hun 
toezicht vallende bedrijf betrekking heeft, 
zorgen zij ervoor dat de verstrekte 
informatie aan de voorschriften van deze 
verordening voldoet.

Or. en

Amendement 35

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
leveren geen levensmiddelen waarvan zij 
op grond van de informatie waarover zij 
als professionals beschikken, weten of 
veronderstellen dat deze niet voldoen aan 
de geldende voedselinformatiewetgeving 
en de voorschriften van desbetreffende 
nationale regelgeving.

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

Or. en
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Amendement 36

Standpunt van de Raad
Artikel 8 - lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of 
anderszins het niveau van de bescherming 
van de consumenten zou verlagen en de 
mogelijkheden van eindverbruikers om 
doordachte keuzes te maken zou 
verminderen. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zijn 
verantwoordelijk voor de wijzigingen die 
zij aanbrengen in de bij een levensmiddel 
gevoegde informatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 37

Standpunt van de Raad
Artikel 8 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Onverminderd de leden 2 tot en met 4 
zorgen de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven er in de 
bedrijven onder hun beheer voor dat 
wordt voldaan aan de voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving en de 
betreffende nationale bepalingen die op 
hun bedrijvigheid van toepassing zijn en 
controleren zij of deze voorschriften 
metterdaad worden nageleefd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 38

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(f bis) de datum van invriezing;

Or. en

Amendement 39

Standpunt van de Raad
Artikel 9 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal. Zij 
kunnen worden aangegeven door 
pictogrammen of symbolen in plaats van 
woorden of getallen indien de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen heeft vastgesteld 
conform lid 3 en conform dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal.

Or. en

Amendement 40

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. De Commissie kan, conform de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, gedetailleerde 
voorschriften vaststellen over de 
uitdrukkingsvorm van een of meer 
vermeldingen door pictogrammen of 
symbolen in plaats van woorden of 
getallen, rekening houdend met 
aanwijzingen van een uniforme 

Schrappen
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interpretatie door de consument.

Or. en

Amendement 41

Standpunt van de Raad
Artikel 12 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Teneinde te garanderen dat de 
verplichte voedselinformatie ter 
beschikking van de consument wordt 
gesteld met middelen die voor bepaalde 
verplichte vermeldingen meer geschikt 
zijn, kan de Commissie overeenkomstig 
artikel 49 en onder de in de 
artikelen 50en 51 gestelde voorwaarden 
door middel van gedelegeerde 
handelingen regels vaststellen betreffende 
de beschikbaarheid van bepaalde 
verplichte vermeldingen met andere 
middelen dan de verpakking of het etiket.

Schrappen

Or. en

Amendement 42

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Onverminderd de krachtens artikel 42, 
lid 2, vastgestelde voorschriften, wordt 
verplichte voedselinformatie op een 
duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk 
leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters 
aangebracht. Andere aanduidingen, 
afbeeldingen of ander materiaal mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken, aan de 
aandacht onttrekken of onderbreken.

1. Onverminderd de krachtens artikel 4, 
lid 2, vastgestelde voorschriften, wordt 
verplichte voedselinformatie op een 
duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk 
leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters 
aangebracht. Andere aanduidingen, 
afbeeldingen of ander materiaal, 
bijvoorbeeld delen van de 
levensmiddelenverpakking zelf, mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken of 
onderbreken.
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Or. en

Amendement 43

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

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 1,2 mm of meer, wanneer zij op de 
verpakking of op het daaraan bevestigde 
etiket worden aangebracht.

Or. en

Amendement 44

Standpunt van de Raad
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.

4. Met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van lid 1 van dit artikel, 
stelt de Commissie door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 49 en onder de in de artikelen 50 
en 51 gestelde voorwaarden, en samen 
met de betrokken belanghebbenden 
waaronder consumentenorganisaties, 
voorschriften vast als omschreven in 
artikel 2, 2 van dit artikel, voor de 
leesbaarheid van voedselinformatie voor 
de consument.
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Or. en

Amendement 45

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. 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 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 
voorschriften uit hoofde van lid 6 van dit 
artikel voor specifieke typen of 
categorieën van levensmiddelen verruimen 
tot aanvullende verplichte vermeldingen.

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

Or. en

Amendement 46

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 7

Standpunt van de Raad Amendement

7. Lid 6 van dit artikel is niet van 
toepassing op de in artikel 16, leden 1 
en 2, bedoelde gevallen.

7. Lid 6 van dit artikel is niet van 
toepassing op de in artikel 16, leden 1 en 2, 
bedoelde gevallen. In lidstaten met meer 
dan een officiële taal kunnen voor 
dergelijke verpakkingen of recipiënten 
specifieke nationale voorschriften worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 48

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Levensmiddelen die in een 
belastingvrije zone worden verkocht,
mogen uitsluitend met Engelse 
opschriften in de handel worden gebracht.

Or. en

Amendement 49

Standpunt van de Raad
Artikel 16 – lid 2

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 als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f) en artikel 29, lid 1, 
eerste alinea, onder a), op de verpakking 
of op het etiket verplicht. De in artikel 9, 
lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen 
worden met behulp van andere middelen 
verstrekt of zijn op verzoek van de 
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consument beschikbaar.

Or. en

Amendement 50

Standpunt van de Raad
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. Onverminderd andere bepalingen van de 
Unie waarbij een lijst van ingrediënten of 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt voorgeschreven, zijn de in artikel 9, 
lid 1, onder b) en l), bedoelde 
vermeldingen niet verplicht voor:

4. Onverminderd andere bepalingen van de 
Unie waarbij een lijst van ingrediënten of 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt voorgeschreven, zijn de in artikel 9, 
lid 1, onder b) en l), bedoelde 
vermeldingen niet verplicht voor 
alcoholhoudende dranken.

(a) wijn, als omschreven in bijlage XI ter 
van Verordening (EG) nr. 1234/2007;

(b)producten die vallen onder 
Verordening (EEG) nr. 1601/91;

c) dranken die vergelijkbaar zijn met de in 
dit lid onder a) en b) vermelde dranken, 
met een alcoholvolumegehalte van meer 
dan 1,2% die worden geproduceerd door 
vergisting van vruchten of groente;

d) honingdrank;

 (e)alle soorten bier; en

f) gedistilleerde dranken als omschreven 
in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 110/2008.

Or. en
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Amendement 51

Standpunt van de Raad
Artikel 16 – lid 4 – alinea's 2 en 3

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie stelt uiterlijk … een verslag 
op over de toepassing van artikel 18 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 na ... een verslag - met 
onder meer een definitie van "alcopops"-
op over de toepassing van artikel 18 en 
artikel 29, lid 1, op alcoholhoudende 
dranken. 

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 
voor deze producten.

De Commissie kan dit verslag vergezeld 
doen gaan van specifieke maatregelen tot 
vaststelling van de voorschriften voor de 
verstrekking van voedingswaarde-
informatie met betrekking tot deze 
producten aan de consument, vast te 
stellen door middel van gedelegeerde 
handelingen, overeenkomstig artikel 49 
en onder de in de artikelen 50 en 51 
gestelde voorwaarden.

Or. en

Amendement 52

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

Onverminderd de krachtens artikel 41, 
lid 2, vastgestelde voorschriften worden de 
in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen opgenomen in de lijst van 
ingrediënten overeenkomstig de 
voorschriften in artikel 18, lid 1, met een 
duidelijke vermelding van de naam van de 
in bijlage II opgenomen stoffen of 

Onverminderd de krachtens artikel 41, 
lid 2, vastgestelde voorschriften worden de 
in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde 
vermeldingen opgenomen in de lijst van 
ingrediënten overeenkomstig de 
voorschriften in artikel 18, lid 1, met een 
duidelijke vermelding van de naam van de 
in bijlage II opgenomen stoffen of 
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producten. producten.
Indien er geen lijst van ingrediënten is, 
wordt in de in artikel 9, lid 1, onder c), 
bedoelde vermeldingen het woord "bevat" 
gebruikt, gevolgd door de naam van de stof 
of het product zoals vermeld in bijlage II.

In ieder geval wordt in de in artikel 9, 
lid 1, onder c), bedoelde vermeldingen het 
woord "bevat" gebruikt, gevolgd door de 
naam van de stof of het product zoals 
vermeld in bijlage II.

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. 

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. 

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.

Wanneer de mogelijkheid van 
kruiscontaminatie niet is uitgesloten, moet 
de consument worden geattendeerd op de 
mogelijke en onbedoelde aanwezigheid in 
voedsel van stoffen of producten die 
allergieën of intoleranties kunnen 
veroorzaken, met de vermelding "kan …. 
bevatten", waarbij de mogelijk allergene 
stof moet worden ingevuld zoals in bijlage 
II aangegeven.

Or. en

Amendement 53

Standpunt van de Raad
Artikel 24 – titel

Standpunt van de Raad Amendement

Datum van minimale houdbaarheid en
uiterste consumptiedatum

Datum van minimale houdbaarheid, 
uiterste consumptiedatum en 

invriezingsdatum

Or. en
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Amendement 54

Standpunt van de Raad
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.

4. De Commissie dient binnen een periode 
van twee jaar na de datum van vaststelling 
van deze verordening 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 lid 2, sub b) bedoelde 
producten wordt geëvalueerd.

Or. en

Amendement 55

Standpunt van de Raad
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.

6. Uiterlijk … stelt de Commissie door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 49 en onder de in 
de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, uitvoeringsbepalingen vast 
voor de toepassing van lid 2, onder b), van 
dit artikel en voor de toepassing van lid 3 
van dit artikel.

Or. en

Amendement 56

Standpunt van de Raad
Artikel 26 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57

Standpunt van de Raad
Artikel 29 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De inhoud van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, bedoeld in lid 1, 
mag worden aangevuld met een indicatie 
voor hoeveelheden van een of meer van de 
volgende nutriënten:

2. The content of the mandatory nutrition 
declaration referred to in paragraph 1 may 
be supplemented with an indication of the 
amounts of one or more of the following, 
as defined in Annex I:

a) trans-vetzuren; a) trans-vetzuren;
b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren; b) enkelvoudig onverzadigde 

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

d) polyolen; d) polyolen;
e) zetmeel; e) zetmeel;

f) vezels; f) vezels;

f bis) cholesterol
f ter) nieuwe suikersoorten

g) 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.

g) 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
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Amendement 58

Standpunt van de Raad
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 59

Standpunt van de Raad
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 60

Standpunt van de Raad
Artikel 29 - lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Onverminderd artikel 42 mag, wanneer 
de etikettering van de producten bedoeld 
in artikel 42, lid 1, een 
voedingswaardedeclaratie geeft, in 
afwijking van artikel 35, lid 1, de inhoud 
van die declaratie worden beperkt tot het 

Schrappen
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onderstaande:
a) de energetische waarde; of
b) de energetische waarde en de 
hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, 
suikers en zout.

Or. en

Amendement 61

Standpunt van de Raad
Artikel 29 - lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Om recht te doen aan het belang van de 
in leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
bedoelde vermeldingen voor de 
voorlichting van de consumenten, kan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 49 en 
onder de in de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, door middel van 
gedelegeerde handelingen, de lijsten in de 
leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
wijzigen door het toevoegen of 
verwijderen van vermeldingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 62

Standpunt van de Raad
Artikel 30 - lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in artikel 29, leden 1 tot en met 5,
bedoelde energetische waarde en 
hoeveelheden nutriënten moeten 
betrekking hebben op het levensmiddel 
zoals dit wordt verkocht.

3. De in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
energetische waarde en hoeveelheden 
nutriënten moeten betrekking hebben op 
het levensmiddel zoals dit wordt verkocht.

Zo nodig kan de informatie betrekking 
hebben op het levensmiddel na bereiding, 
indien een voldoende gedetailleerde 
bereidingswijze is aangegeven en de 

Zo nodig kan de informatie betrekking 
hebben op het levensmiddel na bereiding, 
indien een voldoende gedetailleerde 
bereidingswijze is aangegeven en de 
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informatie op het voor consumptie geschikt 
gemaakte levensmiddel betrekking heeft.

informatie op het voor consumptie geschikt 
gemaakte levensmiddel betrekking heeft.

Or. en

Amendement 63

Standpunt van de Raad
Artikel 31 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

De energetische waarde en hoeveelheden 
nutriënten bedoeld in artikel 29, leden 1 tot 
en met 5, worden uitgedrukt met 
gebruikmaking van de in bijlage XV 
opgenomen meeteenheden.

1. De energetische waarde en 
hoeveelheden nutriënten bedoeld in 
artikel 29, leden 1 en 2, worden uitgedrukt 
met gebruikmaking van de in bijlage XV 
opgenomen meeteenheden.

Or. en

Amendement 64

Standpunt van de Raad
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 in artikel 29, leden 1 en 2, bedoelde 
energetische waarde en hoeveelheden 
nutriënten worden uitgedrukt per 100 g of 
100 ml.

Or. en

Amendement 65

Standpunt van de Raad
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, 

4. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
uitdrukkingsvorm mogen de energetische 
waarde en de hoeveelheden nutriënten 
bedoeld in artikel 29, leden 1en 2, worden 
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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.

uitgedrukt, indien van toepassing, als 
percentage van de in deel B van 
bijlage XIII vastgestelde referentie-
innames per 100 g of per 100 ml.

Or. en

Amendement 66

Standpunt van de Raad
Artikel 31 - lid 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. Wanneer informatie in de zin van 
lid 4 wordt vermeld, wordt in de 
onmiddellijke omgeving van de betrokken 
tabel de volgende vermelding toegevoegd: 
"Gemiddelde dagelijkse behoefte van een 
volwassen vrouw van middelbare leeftijd. 
Voor uw dagelijkse behoefte kan een 
andere waarde gelden."

Or. en

Amendement 67

Standpunt van de Raad
Artikel 32 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In onderstaande gevallen mogen de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
nutriënten bedoeld in artikel 29, lid 1 tot en 
met 5, worden uitgedrukt per gemakkelijk 
door de consument te herkennen portie 
en/of consumptie-eenheid, op voorwaarde 
dat de portie of eenheid op het etiket wordt 
gekwantificeerd en dat wordt vermeld 
hoeveel porties of eenheden er in de 
verpakking zitten:

1. In onderstaande gevallen mogen de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
nutriënten bedoeld in artikel 29, leden 1 en 
2, worden uitgedrukt per gemakkelijk door 
de consument te herkennen portie en/of 
consumptie-eenheid, op voorwaarde dat de 
portie of eenheid op het etiket wordt 
gekwantificeerd en dat wordt vermeld 
hoeveel porties of eenheden er in de 
verpakking zitten:

a) naast de uitdrukking per 100 g of 
100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 2;

a) naast de uitdrukking per 100 g of 
100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 2;

b) naast de uitdrukking per 100 g of b) naast de uitdrukking per 100 g of 
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100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 3, wat 
betreft de hoeveelheden vitaminen en 
mineralen;

100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 3, wat 
betreft de hoeveelheden vitaminen en 
mineralen;

c) naast of in plaats van de uitdrukking per 
100 g of 100 ml, bedoeld in artikel 31, 
lid 4.

c) naast de uitdrukking per 100 g of 
100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 4.

Or. en

Amendement 68

Standpunt van de Raad
Artikel 32 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. In afwijking van artikel 31, lid 2, mag 
in de gevallen bedoeld in artikel 29, lid 3, 
4 en 5, de uitdrukking van de energetische 
waarden en de hoeveelheden nutriënten 
en/of het percentage van de in deel B van 
bijlage XIII vastgestelde referentie-
innames, beperkt blijven tot de portie of 
consumptie-eenheid.

Schrappen

Or. en

Amendement 69

Standpunt van de Raad
Artikel 32 - lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Met het oog op de uniforme toepassing 
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 

4. Met het oog op de uniforme toepassing 
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 
procedure in artikel 46, lid 2, voor 
specifieke categorieën voedingsmiddelen 
voorschriften inzake de uitdrukking per 
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vaststellen. portie of per consumptie-eenheid vast.

Or. en

Amendement 70

Standpunt van de Raad
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, wordt 
rechtsonder op de voorzijde van de 
verpakking in een lettergrootte van 3 mm 
en voorzien van een kader herhaald. 

Or. en

Amendement 71

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

2 ter. Lid 2 bis van dit artikel is niet van 
toepassing op geschenkverpakkingen.

Or. en

Amendement 72

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 3

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, mag de 
voedselinformatie betreffende de 
energetische waarde en de hoeveelheden 
vetten, verzadigde vetten, suikers en zout 
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daarop worden herhaald:
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, en

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.

Or. en

Amendement 73

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. De in de leden 4 en 5 van artikel 29 
bedoelde gegevens mogen worden 
gepresenteerd in een ander dan het in 
lid 2 van dit artikel bedoelde formaat.

4. Onverminderd artikel 42 mag, wanneer 
de etikettering van de producten bedoeld 
in artikel 42, lid 1, een 
voedingswaardedeclaratie geeft, in 
afwijking van artikel 35, lid 1, de inhoud 
van die declaratie worden beperkt tot het 
onderstaande:
a) de energetische waarde; of
b) de energetische waarde en de 
hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, 
suikers en zout.

Or. en

Amendement 74

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien de energetische waarde of 
hoeveelheid (van een) nutriënt(en) in een 
product verwaarloosbaar is, kan de 
informatie over deze elementen worden 
vervangen door een vermelding zoals 
"Bevat verwaarloosbare hoeveelheden …" 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 

5. Indien de energetische waarde of 
hoeveelheid (van een) nutriënt(en) in een
product verwaarloosbaar is, kan de 
informatie over deze elementen worden 
vervangen door een vermelding zoals 
"Bevat verwaarloosbare hoeveelheden …" 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
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aanwezig. aanwezig.
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 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 en 2, die als 
verwaarloosbaar kunnen worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 75

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Met het oog op de uniforme toepassing 
van de wijze waarop 
voedingswaardeclaratie, bedoeld in 
leden 1 tot en met 4 van dit artikel, moet 
worden aangegeven, kan de Commissie 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uitvoeringsregels 
vaststellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 76

Standpunt van de Raad
Artikel 34 - lid 1

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 

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, leden 1 
en 2, in andere uitdrukkingsvormen 
vermeld en/of gepresenteerd worden met 
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gebruikmaking van andere grafische 
vormen of symbolen dan woorden en 
getallen, op voorwaarde dat aan de 
volgende vereisten is voldaan:

gebruikmaking van andere grafische 
vormen of symbolen dan woorden en 
getallen, op voorwaarde dat aan de 
volgende vereisten is voldaan:

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

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

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

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

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

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

d) in geval van andere 
uitdrukkingsvormen: zij zijn gebaseerd op 
geharmoniseerde referentie-innames of, bij 
ontstentenis daarvan, op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke adviezen 
over de inname van energie of nutriënten.

d) in geval van andere 
uitdrukkingsvormen: zij zijn gebaseerd op 
de geharmoniseerde referentie-innames in 
deel B van bijlage XIII of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten.

Or. en

Amendement 77

Standpunt van de Raad
Artikel 34 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De lidstaten kunnen exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven het gebruik van 
een of meer extra uitdrukkings- of 
presentatievormen voor de 
voedingswaardedeclaratie aanbevelen die 
volgens hen het best voldoen aan de in de 
lid 1, punten a) tot en met d), vastgestelde 
vereisten. De lidstaten verstrekken de 
Commissie nadere gegevens over die extra 
uitdrukkings- en presentievormen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 78

Standpunt van de Raad
Artikel 35 - lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure uitvoeringsregels 
vaststellen inzake de toepassing van de in 
lid 2 van dit artikel bedoelde voorschriften 
voor de vrijwillige voedselinformatie over 
de mogelijke onbedoelde aanwezigheid in 
voedsel van stoffen of producten die 
allergieën of intoleranties kunnen 
veroorzaken.

Schrappen

Or. en

Amendement 79

Standpunt van de Raad
Artikel 35 - lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Met het oog op een goede voorlichting 
van de consument kan de Commissie, wat 
betreft het verstrekken van vrijwillige 
voedselinformatie door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven op een 
verschillende grondslag die misleidend of 
verwarrend voor de consument kan zijn, 
overeenkomstig artikel 49 en onder de in 
de artikelen 50 en 51 gestelde 
voorwaarden, door middel van 
gedelegeerde handelingen, voorzien in 
andere manieren van vrijwillige 
verstrekking van voedselinformatie dan 
bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Schrappen

Or. en
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Amendement 80

Standpunt van de Raad
Artikel 37 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Wat betreft aangelegenheden die 
specifiek door deze verordening worden 
geharmoniseerd, mogen de lidstaten 
uitsluitend nationale maatregelen 
vaststellen of handhaven die volgens het 
recht van de Unie toegestaan zijn. Het vrije 
verkeer van goederen mag door deze 
nationale maatregelen niet worden 
belemmerd.

1. Wat betreft aangelegenheden die 
specifiek door deze verordening worden 
geharmoniseerd, mogen de lidstaten 
uitsluitend nationale maatregelen 
vaststellen of handhaven die volgens het 
recht van de Unie toegestaan zijn. Deze 
nationale maatregelen mogen geen 
aanleiding geven tot belemmeringen van 
het vrije verkeer van goederen of tot 
discriminatie van levensmiddelen uit 
andere lidstaten.

Or. en

Amendement 81

Standpunt van de Raad
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 82

Standpunt van de Raad
Artikel 38 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 83

Standpunt van de Raad
Artikel 42 - titel

Standpunt van de Raad Amendement

Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen

Niet-voorverpakte levensmiddelen

Or. en

Amendement 84

Standpunt van de Raad
Artikel 42 - lid 1 - letter b

Standpunt van de Raad Amendement

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.

b) zijn andere, in de artikelen 9 en 10 
genoemde vermeldingen niet verplicht.

Or. en
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Amendement 85

Standpunt van de Raad
Artikel 42 - lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

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

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in lid 2 bedoelde maatregelen 
onverwijld mede.

Or. en

Amendement 86

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 8

Standpunt van de Raad Amendement

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen.

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen en nieuwe suikersoorten met 
specifieke kenmerken zoals isomaltulose, 
D-tagatose en galaktofructose;

Or. en

Amendement 87

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 10

Standpunt van de Raad Amendement

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25.

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25 en, 
voor melkeiwitten, totaal Kjeldahl-
stikstof × 6,38;

Or. en
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Amendement 88

Standpunt van de Raad
Bijlage III - Tabel - punt 2.3 - rechter kolom

Standpunt van de Raad Amendement

"bevat een bron van fenylalanine" "bevat een bron van fenylalanine" 
(aspartaam)

Or. en

Amendement 89

Standpunt van de Raad
Bijlage III - Tabel - punt 3 bis (nieuw)
Standpunt van de 

Raad
Amendement

3 bis. VLEES BESTAANDE UIT GEBONDEN VLEESDELEN
3 bis. Vlees bestaande uit 
gebonden vleesdelen, dat 
de indruk kan wekken uit 
één stuk gemaakt te zijn.

“gebonden vlees”:deze 
vermelding wordt tezamen met 
de benaming van het 
levensmiddel aangebracht.

Or. en

Amendement 90

Standpunt van de Raad
Bijlage III - Tabel - punt 4,1 - rechter kolom

Standpunt van de Raad Amendement

"Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen 
voor kinderen en zwangere vrouwen" in 
hetzelfde gezichtsveld als de benaming van 
de drank, gevolgd door vermelding tussen 
haakjes en overeenkomstig artikel 13, lid 1, 
van het cafeïnegehalte uitgedrukt in 
mg/100 ml.

"Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen 
voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn 
of borstvoeding geven" en “Niet mengen 
met alcohol” in hetzelfde gezichtsveld als 
de benaming van de drank, gevolgd door 
vermelding tussen haakjes en 
overeenkomstig artikel 13, lid 1, van het 
cafeïnegehalte uitgedrukt in mg/100 ml.

Or. en
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Amendement 91

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerijpt en die bestaan 
uit één ingrediënt of categorie van 
ingrediënten.

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

Or. en

Amendement 92

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan.

4. Kruiden, specerijen, smaakmakers en 
mengsels daarvan;

Or. en

Amendement 93

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. nieuwe suikersoorten als 
omschreven in punt 8 van bijlage I.

Or. en
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Amendement 94

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

- seizoensgebonden zoetwaren en suiker-
en chocoladewaren in de vorm van 
figuren;

- gemengde multiverpakkingen;

- assortimenten;

Or. en

Amendement 95

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 18

Standpunt van de Raad Amendement

18. Levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt.

18. Levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 75 cm2 bedraagt. de energie-
inhoud als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
eerste alinea, letter a), wordt in het 
hoofdgezichtsveld vermeld;

Or. en

Amendement 96

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 18 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

18 bis. niet-voorverpakte levensmiddelen, 
met inbegrip van levensmiddelen van 
grootcateraars die voor directe 
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consumptie bestemd zijn;

Or. en

Amendement 97

Standpunt van de Raad
Bijlage V - punt 19

Standpunt van de Raad Amendement

19. Levensmiddelen die rechtstreeks door 
de producent 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 
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. en

Amendement 98

Standpunt van de Raad
Bijlage VI - Deel A - paragraaf 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 
gedeeltelijke vervanging is gebruikt.

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, in de onmiddellijke 
nabijheid van de merknaam en in een 
lettergrootte van 3 mm, duidelijk het 
bestanddeel of ingrediënt dat ter gehele of 
gedeeltelijke vervanging is gebruikt.

Or. en
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Amendement 99

Standpunt van de Raad
Bijlage VI - Deel B - paragraaf 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. In aanvulling op de voorschriften van 
hoofdstuk IV van sectie V van bijlage III 
bij Verordening (EG) nr. 853/2004 worden 
de volgende woorden op de etikettering 
aangebracht:

2. In afwijking van de voorschriften van 
hoofdstuk IV van sectie V van bijlage III 
bij Verordening (EG) nr. 853/2004 worden 
de volgende woorden op de etikettering 
aangebracht:

- "vetgehalte≤…%”, - "vetpercentage lager dan...",

- "verhouding collageen/vleeseiwit ≤…%". - “verhouding bindweefsel/ vleeseiwit lager 
dan …”.

Or. en

Amendement 100

Standpunt van de Raad
Bijlage VII - Deel A - Tabel - segment 5 - linker kolom

Standpunt van de Raad Amendement

Mengsels van specerijen of kruiden waarin 
geen van deze producten aanmerkelijk in 
gewicht overheerst

Mengsels of toebereidingen van specerijen 
of kruiden waarin geen van deze producten 
aanmerkelijk in gewicht overheerst

Or. en

Amendement 101

Standpunt van de Raad
Bijlage X - Titel

Standpunt van de Raad Amendement

DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID EN UITERSTE 

CONSUMPTIEDATUM

DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID, UITERSTE 
CONSUMPTIEDATUM EN DATUM 
VAN INVRIEZEN

Or. en
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Amendement 102

Standpunt van de Raad
Bijlage X - lid 1 - letter c bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c bis. de datum van minimale 
houdbaarheid wordt op elke afzonderlijke 
voorverpakte portie vermeld.

Or. en

Amendement 103

Standpunt van de Raad
Bijlage X - lid 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De datum van invriezen wordt als 
volgt aangegeven:

a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "ingevroren op ...";

b) De vermelding in punt a) gaat 
vergezeld van:

- hetzij de datum zelf; of

- hetzij een verwijzing naar de plaats op de 
etikettering waar de datum is aangegeven.

Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
c) De datum wordt ongecodeerd 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en 
eventueel het jaar.

Or. en
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Amendement 104

Standpunt van de Raad
Bijlage XIII - Deel B - Tabel - Segment 1

Standpunt van de Raad Amendement

Energie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energie 2000 kcal
(8400kJ)

Or. en

Amendement 105

Standpunt van de Raad
Bijlage XIII - Deel B - Tabel - Segment 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Eiwitten 80g

Or. en

Amendement 106

Standpunt van de Raad
Bijlage XIV

Standpunt van de Raad Amendement

koolhydraten 
(met 
uitzondering 
van polyolen)

4 kcal/g —  17 kJ/g koolhydraten 
(met 
uitzondering 
van 
polyolen)

4 kcal/g  (17 kJ/g)

polyolen 2,4 kcal/g - 10 kJ/g polyolen 2,4 kcal/g  (10 kJ/g)

eiwitten 4 kcal/g - 17 kJ/g eiwitten 4 kcal/g  (17 kJ/g)

vetten 9 kcal/g - 37 kJ/g vetten 9 kcal/g  (37 kJ/g)

salatrims 6 kcal/g — 25 kJ/g salatrims 6 kcal/g (25 kJ/g)

alcohol 7 kcal/g —  29 kJ/g alcohol 
(ethanol)

7 kcal/g  (29 kJ/g)
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(ethanol)

organische 

zuren
3 kcal/g — 13 kJ/g organische 

zuren
3 kcal/g (13 kJ/g)

vezels 2 kcal/g —  8 kj/g vezels 2 kcal/g  (8 kj/g)

erythtritol 0 kcal/g —  0 kj/g erythtritol 0 kcal/g  (0 kj/g)

Or. en

Amendement 107

Standpunt van de Raad
Bijlage XV - Tabel - Segment 1

Standpunt van de Raad Amendement

energie kJ en kcal energie kcal (kJ)

Or. en


